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Tiivistelmä:
Opinnäytetyöni koostuu kahdesta osasta: Taiteellinen osa on käsikirjoittamani, tuottamani ja 
ohjaamani lyhytelokuva Syntymävika, ja kirjallisessa osassa puran auki elokuvan tekoprosessia 
ja siinä kokeilemaani ajallisesti pitkää ennakkotuotantoaikaa. Kirjallisessa osuudessa käyn läpi 
koko prosessin, idean synnystä elokuvan kuvauksiin asti. 

Olen tutkinut opinnäytetyötäni varten minuun vaikuttaneen ja minua innoittavan 
elokuvantekijän Mike Leigh’n metodia ja työtä käsittelevää kirjallisuutta ja elokuvia sekä 
kirjallisessa osuudessa hyödyntänyt myös omia työpäiväkirjojani, muistiinpanojani sekä 
työryhmän haastatteluita. 

Halusin tutkia ajallisesti pitkän ennakkotuotantoajan tuomia hyötyjä ja mahdollisuuksia sekä 
itse prosessissa että lopputuloksessa eli valmiissa elokuvassa. Ennakkotuotantoaika sisälsi 
ennakkosuunnittelun ja -valmistelun lisäksi workshop-jakson, jossa työryhmänä harjoittelimme, 
kokeilimme ja haimme parhaan mahdollisen tavan toteuttaa omaa työtämme ajan ja rauhan 
kanssa. Tänä aikana valmistui käsikirjoitus, ja elokuvan muoto ja toteutustapa löytyivät.  

Lähdin tutkimaan, onko elokuvaa mahdollista tehdä rauhassa ja ajan kanssa, koska tuntuu, 
että usein elokuvantekemisessä, sekä opiskelijoiden että ammattilaisten keskuudessa, nousee 
esiin kysymys ajan puutteesta ja sen tuomista ongelmista. Voisiko ennakkotuotantoaikaa 
järkevämmin organisoimalla parantaa koko elokuvanteonprosessia? Voisiko 
ennakkotuotantoaikaan sisällyttää enemmän työryhmän välistä suunnittelua ja yhteistyötä, 
taiteellisen ja tuotannollisen prosessin kehittämistä yhteisesti, siten että kuvauksissa kaikki 
eri osa-alueet puhuisivat samaa kieltä, tekisivät samaa yhteistä elokuvaa niin, että siitä tulisi 
mahdollisimman eheä ja kokonainen taideteos.

Haluan, että työryhmä kokee oman työnsä tärkeäksi ja että heillä on mahdollisuus nauttia 
ja tehdä työnsä mahdollisimman hyvin. Väitän, että kun antaa aikaa ajattelemiselle, 
prosessoimiselle ja asioiden ymmärtämiselle, laatu näkyy lopputuloksessa sekä 
tuotannollisessa että taiteellisessa mielessä.
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1. JOHDANTO

Opinnäytetyöni koostuu kahdesta osasta, taiteellisesta osasta, käsikirjoittamastani, 
tuottamastani ja ohjaamastani fiktiivisestä lyhytelokuvasta Syntymävika, sekä kirjallisesta 
osasta, jossa tutkin oman työtapani, sekä ajallisesti pitkän ennakkotuotantoajan toimivuutta, 
hyötyjä ja mahdollisuuksia tässä elokuvassa. 

Työtapani on lyhykäisyydessään yksinkertainen: Käsikirjoitan, tuotan ja ohjaan elokuvani itse ja 
haluan ajallisesti pitkän ennakkotuotantoajan, jossa työryhmänä harjoittelemme ja haemme 
parhaan mahdollisen tavan tehdä töitä yhdessä, jossa käsikirjoitus kehittyy ja löytää lopullisen 
muotonsa, jossa jokainen työryhmän jäsen saa mahdollisuuden ajan kanssa ja rauhassa tehdä 
omaa työtään, kokeilla, karsia, etsiä ja mokata ja löytää lopulta parhaan mahdollisen tavan 
toteuttaa itseään parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Haluan kokeilla, kuinka 
hyvin ja tarkkaan visioitu, suunniteltu ja etukäteen harjoiteltu työ vaikuttaa toteutukseen, 
voiko se olla hyödyksi konkreettisesti. Kun on jo puoliksi tehty työ, on mahdollista keskittyä itse 
prosessiin, olla läsnä ja avoin uusille asioille ja ideoille. Työtä ei tarvitse tehdä paineen alla ja 
kiireessä, vaan voi keskittyä olennaiseen ja päästää itsensä vapaaksi. 

Kirjallisessa työssäni pyrin osoittamaan ajallisesti pitkän ennakkotuotantoajan tuomat hyödyt 
ja mahdollisuudet fiktiivisen lyhytelokuvan suunnittelussa, kehittelyssä ja varsinaisissa 
kuvauksissa. Tulen keskittymään prosessin kuvaamiseen kirjoittamalla auki koko prosessin 
ja käsittelemällä sitä kronologisesti vaihe vaiheelta, ideoinnista kuvauksiin muistiinpanojeni, 
työpäiväkirjani, työryhmähaastatteluiden sekä omien kokemusteni perusteella. En tule 
kirjallisessa osiossa tutkimaan tämän kaltaisen elokuvaprosessin rahoitusta tai rahoittamista 
siitä syystä, että käsittelemäni elokuva rahoitettiin Aalto-yliopiston, Elokuvataiteen ja 
lavastustaiteen laitoksen rahoitusmallien mukaisesti, jolloin sen käsittelemisestä ei olisi hyötyä 
elokuva-alalle ja sen rahoituskäytäntöjen ja -mallien uudistumiselle. Olen kuitenkin vahvasti sitä 
mieltä, että suomalaisen elokuvan rahoituskäytäntöjä ja elokuvien rahoittamista käsittelevää 
tutkimusta pitäisi olla enemmän, ja nimenomaan käsittelemäni prosessin kaltaisia erilaisia ja 
vaihtoehtoisia elokuvantekotapoja ajatellen. Toivon, että voin omalla tutkimuksellani vaikuttaa 
edes jossain määrin vaihtoehtoisten elokuvantekotapojen rahoituksen kehittymiseen. 
Olen pyrkinyt sekä elokuvaa tehdessäni että kirjallisessa työssäni, osoittamaan tämän kaltaisen 
prosessin hyödyt ja sen miten elokuvan budjetin sallimissa rajoissa voisi jaotella olemassa 
olevan rahan niin, että olisi mahdollisuus toteuttaa ajallisesti pitkä ennakkotuotantoaika 
harjoitusjaksoineen.
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Ennakko-oletukseni on, että kun on saanut kääntää kaikki kivet ja todeta, että kaiken olen tehnyt 
minkä olen voinut ja työryhmässä löytyy yhteinen sävel ja rytmi, joka on tahdissa ja hallinnassa, niin 
silloin voi syntyä vahva, omaääninen ja kokonainen taideteos. 

Työryhmä:
Kuvaaja: Jonatan Sundström
Pukusuunnittelija: Liisa Niskanen
Leikkaaja: Heikki-Pekka Vaara (H-P)
Äänisuunnittelija: Tuukka Nikkilä
Lavastaja: Heidi Jokinen
Maskeeraaja: Mari Vaalasranta
Valaisija: Kalle Penttilä

Näyttelijät:
Isosisko Iiris: Liisa Mustonen
Pikkusisko Meri: Marika Parkkomäki
Taksikuski: Samuli Niittymäki
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2. ELOKUVAN SYNOPSIS ENNAKKOTUOTANTOVAIHEEN ALUSSA

Liitän mukaan elokuvan synopsiksen, jotta viitatessani tulevissa kappaleissa elokuvaan ja 
sen tapahtumiin, lukija voisi ymmärtää mistä on kyse ilman, että olisi nähnyt itse elokuvaa. 
Synopsis on siinä muodossa, jossa se oli ennakkotuotannon ideointi- ja kehittelyvaiheen 
alussa. 

Kaksi sisarta, 49- ja 50-vuotiaat, tulevat kaupunkiin, jossa he ovat asuneet lapsina ja josta 
heillä kummallakin on hyvät muistot. Syy tämänhetkiselle matkalle on se, että heidän isänsä 
on juuri kuollut (äiti jo aikaisemmin) ja he kokevat haluavansa kunnioittaa vanhempiensa 
muistoa ja ehkä jopa selviytyä paremmin surusta palaamalla hetkeen lapsuudesta, jolloin he 
olivat perheenä yhdessä ja onnellisina. He saapuvat lentokentän tuloaulaan matkatavaroineen. 
Ilmassa on tietynlainen jännitys, mutta ihan vielä ei ole selkeästi luettavissa, mistä se voisi 
johtua, matkajännitys, matkaväsymys, paikan tuomat muistot, jotka herättävät haikeutta. 
He tulevat ulos lentokentältä ja menevät taksijonossa olevaan taksiin, jossa on nuori 
miespuolinen kuski, joka voisi olla ikänsä puolesta jommankumman lapsi. Siskokset ilmoittavat 
osoitteen ja lähtevät ajamaan kohti keskustaa hotellille. Lentokentällä aistittu jännite rupeaa 
heti kasvamaan. Taksin sisustus muistuttaa heitä heidän lapsuutensa autosta, penkkien 
verhoilukangas on ihan samanlainen ja heillä herää vanha tapa kinastella tavaroiden paikoista, 
kumpikin yrittää vuorollaan työntää tavarat toisen ”alueelle” niin, että ne ovat vaikka vain 
muutaman sentin enemmän toisen puolella. Tämä aiheuttaa jo riitaa, joka vain pahenee 
matkan edetessä. Riita paisuu ja pikkuhiljaa he muuttuvat niiksi pikkutytöiksi, joita olivat 
neljäkymmentä vuotta sitten vanhempiensa kanssa samaisella matkalla. Matkan edetessä 
nämä kaksi aikuista naista riitelevät ja repivät toisiaan ja tavaroitaan ja huutavat toisilleen/
ärsyttävät toisiaan, unohtaen tyystin, ketä he ovat ja missä. Taksikuski jatkaa ajamistaan, 
mutta vilkuilee huolestuneen näköisenä naisten touhua taustapeilistä. Yhtäkkiä riita saavuttaa 
kliimaksin kun pikkusisko huutaa isosiskolleen ”Mikä vittu sun ongelma oikein on?”, johon 
isosisko vastaa ” Se, että sinä synnyit!” Syntyy jäätävä, epämiellyttävä, jopa hieman uhkaavakin 
tunnelma. Taksikuski katsoo peilistä järkyttyneen näköisiä naisia ja pysäyttää auton. Hän 
kääntyy ympäri ja käskee naisten mennä ulos tuulettumaan ja rauhoittumaan. Hän puhuu 
rauhallisesti mutta vakuuttavasti ja autoritaariseen sävyyn, niin kuin isä puhuisi tyttärilleen. 
Naiset tottelevat häntä epäröimättä, pitämättä lainkaan outona sitä, että vieras, nuori mies 
käskee heitä.

Pikkusisko ryntää ulos autosta ja kävelee kauemmaksi ja on selkeästi hyvin hermostunut ja 
kiihtynyt. Isosisko jää istumaan autoon, mutta pitää jalkojaan ulkona ja nojaa päätään käsiinsä. 
Taksikuski polttaa tupakkaa ja tarkkailee naisia. Jonkin ajan kuluttua pikkusisko rauhoittuu 
ja lähtee kävelemään autoa kohti. Hän lähestyy isosiskoaan, joka yhä istuu puoliksi auton 
sisällä puoliksi ulkona katsoen tämän lähestymistä. Tullessaan isosiskonsa kohdalle, pikkusisko 
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nostaa kätensä nyrkissä ilmaan, lyö tätä suoraan keskelle päätä ja jatkaa matkaansa taksikuskin ohi 
tietä eteenpäin. Isosisko rupeaa huutamaan, kuinka hän ei kuule vasemmalla korvallaan mitään ja 
että hän nostaa syytteen pahoinpitelystä ja, ja, ja...mutta kukaan ei enää kuuntele häntä. Viimeinen 
kuva laajenee niin, että näemme taksin, jossa huutava isosisko, päätään puistava taksikuski ja kaukana 
edessäpäin keveästi asteleva pikkusisko.
Ajatuksena on yhdistää reaaliaikaan takaumia, jotka olisivat pelkkää ääntä, ei kuvaa, vaan
lauseita, muistoja lapsuudesta. Äänet olisivat pikkutyttöjen ääniä, isän ja äidin ääniä.  
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3. MISTÄ TUTKIMUSAIHE KUMPUAA?

3.1 Lähtökohdat tutkimusaiheelle

Olen tullut elokuva-alalle, ns. kameran taakse, aika myöhäisessä vaiheessa. Aloitin 
opintoni 38-vuotiaana. Sitä ennen minulla oli teatteritaiteen kandidaatin tutkinto Prahan 
Esittävien Taiteiden Akatemian, Klassisen teatterin näyttelijäntyön linjalta (DAMU) vuodelta 
2001. Olin työskennellyt näyttelijänä seitsemän vuotta kiinnityksellä Vaasan ja Turun 
kaupunginteattereissa sekä toiminut freelancer-näyttelijänä vuodesta 2009. Samana 
vuonna perustin Teatteri K09 -nimisen teatteriryhmän ja rupesin myös ohjaamaan. Olin 
kadottanut kipinän näyttelijäntyöhöni, se ei enää riittänyt minulle, halusin enemmän. Olin 
jo teatterikoulusta asti miettinyt ohjaamista ja ajattelin, että nyt olisi sopiva aika ryhtyä 
siihen. Omaa pientä ryhmää johtaessani jouduin vääjäämättä samalla myös tuottamaan 
tekemämme produktiot. Esikoisohjaukseni oli Eugene O’Neillin näytelmä Kovaosaisten 
Kuu, jossa jouduin loppujen lopuksi näytelmän sovittamisen, tuottamisen ja ohjaamisen 
lisäksi myös näyttelemään naispääosan eli Josien roolin. Josie on iso rooli, hän on melkein 
kolmituntisen näytelmän ajan koko ajan lavalla, tekstimäärä on valtava ja roolin sisäistäminen 
ja omaksuminen vaatii aikaa. Sen, että jouduin tekemään niin valtavan päätöksen siitä, otanko 
rooli vastaan neljä viikkoa ennen ensi-iltaa vai keskeytänkö koko produktion, oli minun tulevalle 
uralleni merkittävä asia. Sen, että en mennyt paniikkiin, vaan tein rauhassa päätökseni ja 
kun olin siitä vakuuttunut, ryhdyin toimeen enkä kertaakaan kyseenalaistanut sitä. Sen, että 
onnistuin multirooleissani ja sain kaiken valmiiksi ajallaan. Sen, että ymmärsin pystyväni 
hallitsemaan montaa eri osa-aluetta samanaikaisesti ja vielä nauttivani siitä, oli varmasti alku 
sille, miksi koen niin luontevaksi ja itselleni itsestään selväksi tavaksi työskennellä näin niin kuin 
työskentelen. 

Minua kiinnostaa nykyään yhä enemmän aika, ajan käytön merkitys ja kiireettömyys. Kun olin 
parikymppinen, siskoni kutsui minua ikiliikkujaksi. Olin kuulemma sellainen, että pysähdyin 
vasta kun törmäsin johonkin, ja sittenkin heti vaihdoin vain suuntaa ja jatkoin taas matkaa. 
Nyt en ole muutamaan vuoteen enää tunnistanut itseäni sellaiseksi. Päinvastoin, yritän 
kaikin mahdollisin tavoin rauhoittaa tekemisiäni ja elämääni. Iän myötä näen yhtäkkiä, miten 
nopeasti aika kuluu mutta myös sen, miten tärkeää on antaa ajan tehdä omaa työtään 
antamalla sille oma aikansa.  On hienoa huomata, miten aika on kehittänyt ja syventänyt 
monia asioita elämässäni ja siksi haluan korostaa sen tärkeyttä ja merkitystä ja työskennellä 
näiden periaatteiden mukaisesti. 

Siksi multiroolityöskentelyni lisäksi halusin lähteä tutkimaan ajallisesti pitkän 
ennakkotuotantoajan hyötyjä ja mahdollisuuksia. Kiinnostus tähän lähti myös siitä kun olin 
ollut elämäni aikana mukana erilaisissa tehtävissä, sekä opiskelija- että ammattituotannoissa, 
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joissa olin kuullut usein kommentteja ja kritiikkiä alalla vallitsevasta yleisestä ongelmasta. Esimerkiksi: 
”Kun ei ole aikaa ennakkosuunnitteluun eikä ole tarpeeksi kuvauspäiviä”, ”Voi kun saisi joskus 
valmistella ja tehdä kunnolla”, ”Olisipa aikaa eri vaiheiden välillä työn ja sisällön prosessoimiselle” tai 
”Tämä on ihan kamalaa kun ei ole mihinkään koskaan aikaa.” Olin nähnyt paljon kiireen aiheuttamaa 
paniikkia, stressiä, virheitä, epämieluisia työoloja, huonoa työilmapiiriä, huonoja käytöstapoja, 
ajattelemattomuutta, hätiköityjä ratkaisuja, huonoja valintoja, vaaratilanteita, kaikki mielestäni 
sellaisia asioita, jotka voisi korjata, joilta voisi välttyä ja joita voisi parantaa, jos niihin keskityttäisiin ja 
ne organisoitaisiin järkevämmin ja paremmin. Kun vielä heti kouluun tultuani törmäsin tähän samaan 
ongelmaan, ajattelin, että sille olisi voitava löytää jokin parannuskeino. Ryhdyin tosissani miettimään, 
että eihän se voi olla näin vaikeaa ja kauheaa, että kyllähän tälle asialle pitäisi voida tehdä jotakin. Että 
en halua opiskeltuani valmistua tuollaiseen työilmapiiriin. 

Muistan, kuinka opiskeluni ensimmäisenä päivänä professorini Aleksi Bardy sanoi, että me opiskelijat 
olemme niitä, joiden pitäisi muuttaa asioita ja tehdä olot oikeiksi ja itsellemme hyviksi. Tämä 
ajatus jäi vahvasti mieleeni. Tuntui, että koulussa näki opiskelijoita, jotka olivat uudistushaluisia ja 
kriittisiä alan käytäntöjä ja olosuhteita kohtaan, mutta sitten kun he astuivat ammattimaailmaan, 
he sopeutuivatkin, omaksuivat alan tavat ja suostuivat vallitsevaan käytäntöön. Se tuntui väärältä, 
miksi kouluaikana kritisoida ja olla vastaan, mutta sitten hyväksyäkin kaiken mukisematta kun saakin 
mahdollisuuden tehdä. Eihän mikään muuttuisi koskaan, jos kaikki toimisivat noin. Päätin, että 
minä ainakin yritän toimia itselleni rehellisellä tavalla, ja pyrkiä siihen, että muuttaisin parhaalla 
mahdollisella tavalla eteeni tulevia epäkohtia. 
Kun hieman yli puolitoista vuotta sitten olin päättänyt lopputyöelokuvani aiheen, oivalsin samalla, 
että minulla olisi hyvä mahdollisuus yrittää löytää ratkaisua inhoamani ajankäytön puutteen ja turhan 
kiireen poistamiseksi kokeilemalla konkreettisesti ajallisesti pitkän ennakkotuotantoajan tuomia 
hyötyjä ja mahdollisuuksia. Olin saanut vihdoin tilaisuuden yrittää muuttaa alalla yleisesti vallitsevaa 
epäkohtaa.
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3.2 Mike Leigh vaikuttajana ja innoittajana

                      ”Uskon improvisaatioon jäsentyneessä ympäristössä: Tässä ei ole kyse 
                       mistään ”kaikki peliin” -tyyppisestä anarkistis-kaoottisesta demokratiasta.”
                       (Morley 1977, s. VII, käännös K. El Ramly)
     
                                       
Mike Leigh kehittelee ja valmistelee toteutettavan elokuvansa yleensä 4-6 kuukaudessa. 
Ohjausmetodi vaatii häneltä itseltään kykyä työskennellä ankarasti ja pakkomielteisesti, yötä 
päivää kuusi päivää viikossa prosessin alettua. Tämä ajanjakso sisältää mm. näyttelijöiden 
kanssa toteutettavan harjoitusjakson, jossa kehitetään roolihenkilöitä, tutkitaan heidän 
taustojaan, suhteitaan, ideoita ja ajatuksia, mistä lopulta syntyy perusta elokuvalle. 
Hän aloittaa ryhmällä näyttelijöitä, joiden on osoitettava yhtä määrätietoista ja ankaraa 
omistautumista työlle kuin mitä hän itseltäänkin vaatii. Näyttelijät tuovat mukanaan listan 
tuntemistaan ihmisistä, joista keskustellaan kahden kesken Leigh’n kanssa. Leigh valitsee 
henkilön, joka häntä eniten kiinnostaa ja joka sopisi parhaiten siihen maailmaan, jota elokuva 
rupeaa tutkimaan. Sitten hän lähettää näyttelijän tekemään tutkimustyötä ja rakentamaan 
roolihenkilöä kehittämällä tälle oman menneisyyden (taustatarinan) ja antamalla henkilölle 
tunne-elämän, fyysisen olemuksen ja yhteiskunnallisen aseman. 

Leigh tähdentää näyttelijöille, että tämä on tutkimusmatka, jossa heidän on pyrittävä 
löytämään roolihenkilöilleen sekä pinta että sydän. Tämä tapahtuu osin tarkkailemalla 
roolihenkilönsä esikuvaa ja osin keksimällä ja improvisoimalla. Leigh tekee ensin läheisesti 
töitä jokaisen näyttelijän kanssa kahdenkeskeisissä harjoituksissa, jonka jälkeen hän vasta 
tutustuttaa roolihenkilöt toisiinsa sitä mukaa kun tarina etenee ja sitä vaatii. He improvisoivat 
Leigh’n valmistamissa ja rakennetuissa tilanteissa ja Leigh seuraa ja tarkkailee, tekee 
ehdotuksia, lisää ja ottaa asioita pois. Leigh’n metodiin kuuluu se, että näyttelijät eivät saa 
keskustella roolihenkilöidensä sisäisestä maailmasta ja käyttäytymisestä muiden kuin Leigh’n 
kanssa. Hän haluaa, että roolihenkilöt eivät tiedä toisistaan kuin sen mitä he yleisellä tasolla 
jakaisivat keskenään. 

Näiden improvisaatioiden aikana Leigh kehittää juonta rakentamalla konflikteja ja erilaisia 
tilanteita roolihenkilöiden välille ja kohtaus kohtaukselta puhdistaen ja karsien kohti viimeistä 
harjoitusjaksoa, jossa improvisaatiot saavat lopullisen muotonsa. Tässä vaiheessa Leigh 
rupeaa hiomaan roolihenkilöiden ilmaisua ja dialogia, jolloin syntyy elokuvan lopullinen 
kieli. Lyhyet kohtaukset lopullisessa elokuvassa ovat usein tuntien improvisaation tulosta, 
mutta se on ollut näyttelijöiden roolihenkilöiden syventämiseksi ja parhaimman ilmaisun 
löytämiseksi välttämätöntä. Pitkän harjoitusjakson aikana näyttelijät omaksuvat ja sisäistävät 
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roolihenkilönsä niin hyvin, että jos kuvauspäivän aamuna Leigh tulisi uuden kohtauksen kanssa, jossa 
on dialogia jota he eivät ole ennen nähneet, heille ei tuottaisi ongelmia omaksua tilanne ja sukeltaa 
luontevasti ja uskottavasti sen sisälle.

Leigh ei pidä itseään älyllisenä vaan pikemminkin intuitiivisena ja tunteellisena elokuvantekijänä. 
Hänellä on teema, ajatus, hetki, kuva, jonka pohjalta hän lähtee liikkeelle. Hän sanoo tietävänsä 
alussa paljon eikä yhtään mitään. Hänellä on mielessään idea ja runko, vahva tunne ja mielikuva 
tarinasta, jota hän lähtee tutkimaan yhdessä näyttelijöiden kanssa. Harjoitusten ja improvisaatioiden 
jälkeen hän kirjoittaa käsikirjoituksen ja kuvausten alkaessa improvisaatio loppuu ja Leigh ryhmineen 
seuraavat tarkasti lopullista käsikirjoitusta. Vaikka käsikirjoitus voi olla vain viittauksia tilanteisiin 
ja kohtauksiin, ei välttämättä sellaista, joka sisältäisi kaikki repliikit ja tarinan kulun, Leigh tietää 
tarkalleen mitä kohtauksia kuvataan, minkälaisia kuvia otetaan ja mitä repliikkejä näyttelijät 
puhuvat. Näyttelijät eivät enää keksi mitään uutta, vaan ammentavat ja jalostavat käsikirjoitukseen 
kirjoitettuihin kohtauksiin harjoitusaikana improvisoiduissa tilanteissa ja hetkissä löytämiään asioita, 
repliikkejä, tunnelmia. Kuvauksissa ei tuoteta mitään radikaalisti uutta materiaalia eikä mitään 
sellaista, jota näyttelijät eivät olisi jo harjoitelleet. Leigh’lla on kuvauksissa täysi kontrolli, sekä 
näyttelijäntyöstä että muun työryhmän työskentelystä. Hän hallitsee kuvauspaikalla samanaikaisesti 
kaikkia osa-alueita, kuvaajan kanssa oikean kamerapaikan ja kuvakoon ratkaisemista, valaisijan 
kanssa valon määrän mittauttamista, äänen tarkkailua, oikean rekvisiitan löytymistä varsinaisen 
näyttelijäntyön ohjaamisen lisäksi. Tämä ei olisi mahdollista ilman edellisten kuukausien aikana tehtyä 
tarkkaa, intensiivistä työtä, ajatusprosessia ja suunnittelua. Kuvausten jälkeen leikkaamoon menevä 
materiaali on jäsenneltyä ja hallinnassa.
    
Näyttelijät ovat harjoituksissa jatkuvasti roolihenkilöinään, (he puhuvat roolihenkilöistään 
kolmannessa persoonassa, jotta näyttelijän oma persoona ei sekoittuisi roolihenkilön identiteettiin) 
kunnes Leigh ”pistää pelin poikki”. Esimerkiksi näyttelijä David Thewlis kuvailee Naked-elokuvan 
tekotilannetta, jossa Thewlisin ja erään toisen näyttelijän roolihenkilöt äityivät tappelemaan 
eräässä improvisaatiotilanteessa. Koska he olivat julkisella paikalla (Mike Leigh harjoittelee 
autenttisissa paikoissa ja pyrkii löytämään oikeat lokaatiot1 harjoitusvaiheen alussa, jotta näyttelijät 
pystyisivät luomaan roolihenkilöidensä maailmaa mahdollisimman oikeassa ympäristössä) kadulla, 
ympärille kerääntyi ihmisiä seuraamaan tilannetta. Kun väkeä kerääntyi enemmän, paikalle 
pysähtyi poliisiautokin, jolloin Leigh tuli kadun toiselta puolelta ja kuiskasi hiljaa näyttelijöille, että 
lopettaisivat näyttelemisen. Tappelu loppui siihen paikkaan. Thewlis arvelee, että sivustakatsojat 
mahtoivat ihmetellä, kuka tuo pieni, parrakas riidan päättänyt mies oikein oli, hänenhän pitäisi 
olla töissä YK:lla. Thewlis kertoo miten innostavaa on työskennellä Leigh’n kaltaisen ohjaajan 
kanssa, mutta että työskentely ei ole missään nimessä helppoa. Työpäivät ovat pitkiä, mitään ei ole 
ennakoitavissa, harjoitusjakson aikana ei voi yksityiselämässä sopia mitään. Joskus saattaa joutua 
päivystämään puhelimen äärellä, koska jos improvisaatio muiden roolihenkilöiden välillä vaatiikin 

1Lokaatio tarkoittaa kuvauspaikkaa. 
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sinun roolihenkilösi läsnäoloa, apulaisohjaaja voi soittaa, pyytää sinua lämmittelemään ja 
menemään kyseiselle paikalle tiettyyn kellonaikaan. Hän sanoo, että välillä tuntee olevansa 
kuin palomies, jatkuvassa valmiustilassa.  Thewlis kertoo Leigh’n kuitenkin kannustavan pois 
liiallisesta rooliin uppoutumisesta, se on hänestä ”epäterveellistä”, mutta hän tiedostaa, että 
tämä luova prosessi voi kuitenkin ottaa vallan. Thewlis kertoo itsekin tunnistavan tämän, 
eikä ole mikään ihme kun ei tee puoleen vuoteen muuta kuin keskity 14 tuntia päivässä 
roolihenkilöönsä. Thewlis on myös sanonut, että Johnnyn roolissa Naked-elokuvassa hän 
muuttui obsessoivaksi, hyperaktiiviseksi ja turhautuneeksi. Hän vietti vuoden lukien kirjoja, 
joista uskoi roolihenkilönsä kiinnostuvan tai tietävän, hän oli varsinainen riesa kotona eikä hän 
usko, että on helppoa asua ihmisen kanssa, joka työskentelee tuollaisella intensiteetillä Mike 
Leigh’n kanssa.

Leigh tähdentää useissa haastatteluissaan, että luottamus ja turvallisuuden tunne ovat 
tällaisen työskentelyn perusta. Tämä ei silti poista vaaran tunnetta itse tilanteista, päinvastoin 
tunne luo paremmat edellytykset uskaliaille ja rohkeille tilanteille kun näyttelijä kokee olevansa 
turvassa voidakseen päästää roolihenkilönsä vaaratilanteeseen. Leigh huolehtii siitä, että 
näyttelijät tietävät, mihin suuntaan roolihenkilöt ovat menossa, ja mitä he haluavat itseltään ja 
toisiltaan. Tällöin näyttelijän on helppo asettaa roolihenkilönsä tilanteeseen kuin tilanteeseen. 
Heillä on määränpää jota kohti edetä. Miten he sinne pääsevät on näyttelijän ja hänen 
roolihenkilönsä välinen sopimus. 

Leigh ei halua epävarmuutta näyttelijöiden työskentelyyn, tai hetkiä, jotka eivät olisi aidon, 
eletyn tuntuisia. Hän elokuvia tehdessään ikään kuin rakentaa taloa työryhmänsä ympärille, 
ihan rakennuksen perusteista kun harjoitukset alkavat, viimeisen taulun ripustamiseen 
elokuvan valmistuttua. Näin näyttelijän on helppo pelata roolihenkilönsä kanssa, antaa 
sille sävyjä ja säädellä voimakkuutta, olla rohkea ja heittäytyä pelottaviinkin tilanteisiin 
koska näyttelijä tietää, että tilanne on hallinnassa. Näyttelijät ovat valmistautuneita ja 
heille improvisointi on luontevaa, koska he ovat alusta asti synnyttämässä roolihenkilöitä ja 
kehittämässä niitä. 

Leigh sanoo, että harjoitusaika ei todellakaan ole vain istuskelua ja jutustelua. Kaikki 
harjoitellaan ja kokeillaan konkreettisesti, miten roolihenkilöt käyttäytyvät ja miltä he 
näyttävät, millä murteella tai tyylillä kukin puhuu, teksti syntyy ja muokkautuu siinä samalla. 
Prosessi on tarkkaa tutkimustyötä ja se kaikki johtaa siihen, mikä lopulta päätyy valkokankaalle.
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”Minulle tällainen tapa kirjoittaa on kaikista mielenkiintoisinta. Olen kirjoittaja, mutta 
se, että istuisin yksin norsunluutornissani kirjoittamassa sulkakynäni kanssa, on 
vähemmän kiinnostavaa kuin se mitä voin saada aikaan näyttelijöiden kanssa. Koko 
käsikirjoitusperinne se, että on valmis, tarkka käsikirjoitus, johon etsitään näyttelijät 
näyttelemään, se tuntuu minusta käsittämättömältä. En halua tyrmätä elokuvan tai 
teatterin tekemisen koko perinnettä, mutta minulle se tuntuu käsittämättömältä.” 
(Movshovitz 1994, s. 54, käännös K. El Ramly)

                               
Kiinnostuin Mike Leigh’sta kun 1990-luvulla näin hänen elokuvansa Naked. Nimenomaan 
näyttelijäntyössä oli jotain eritystä ja erilaista kuin mitä olin tottunut näkemään. Sitten 
sain opiskellessani DAMU:ssa eräältä Prahan elokuvakoulussa opiskelevalta islantilaiselta 
elokuvaohjaajaopiskelijalta pyynnön lähteä mukaan hänen esikoiselokuvaansa, jota harjoiteltaisiin 
ja työstettäisiin Mike Leigh’n metodia mukaillen. Silloin tutustuin ensimmäistä kertaa kunnolla 
Leigh’n muuhun tuotantoon ja tapaan työskennellä näyttelijöiden kanssa. Se olikin hienoimpia 
näyttelemiskokemuksiani tehdä elokuvaa siten, että oli mukana alusta asti ja sai rakentaa oman 
roolihenkilönsä ja improvisoida dialogia ja todella harjoitella etukäteen. Mahdollisuus tutustua ja 
harjoitella vastanäyttelijöiden kanssa oli ainutlaatuista ja tärkeää, ja kun kuvasimme, kaikki tuntui 
luontevalta, oli vahva luottamus omaan työhönsä, rooliinsa ja tekemiseensä. Elokuvaa kuvattiin 
kahden vuoden aikana, ja ilman tällaista vahvaa ennakkotyöstämistä, roolin ja tarinan maailman 
sisäistämistä se olisi ollut ihan mahdotonta. Nyt pystyi milloin vain heittäytymään roolihenkilönsä 
saappaisiin varmana ja luottavaisena. 

Kun lähdin miettimään lopputyöelokuvaani, ymmärsin että minulla olisi mahdollisuus kokeilla 
myös ohjaajana ja tuottajana ajallisesti pitkän ennakkotuotantoajan sisällä samankaltaista 
työtapaa kuin mitä Mike Leigh käyttää. Ryhdyin lukemaan hänestä kirjoitettuja kirjoja ja tutkimaan 
hänen tuotantoaan, jotta näkisin ja ymmärtäisin hänen metodiaan. Leigh ei mielellään paljasta 
harjoituttamistapojaan tai ohjeitaan, eikä hänen työskentelytavastaan ole oikein missään mitään 
kovin konkreettista ja selkeää tietoa. Metodista tiedetään paljonkin, mutta ei varsinaisesti siitä miten 
hän itse rakentaa prosessia tai ohjeistaa näyttelijöitä. Näistä löytyy tietoa vain eri ihmisten kertomina 
ja silloinkin vain pieninä paloina. 

Esimerkiksi Paul Clementsin kirjassa The Improvised Play: The Work of Mike Leigh (1983) 
viitataan Leigh’n teatteriin kirjoitettuihin näytelmiin, elokuviin ja televisiotöihin sekä muutamiin 
radiokuunnelmiin. Kirjassa on yksi kappale, jossa pureudutaan ja yritetään avata Leigh’n metodia. 
Vaikkakin tässä on kyse kahden tai kolmenkin eri taiteenlajin luomisesta, työskentelytapa ja metodi 
ovat kuitenkin kaikissa lähtökohtaisesti ja pitkälti samoja. Teoksessa kerrotaan monen eri ohjauksen 
ja teoksen harjoitusvaiheista ja niissä olevista erilaisista harjoitteista. Harjoitusaikaa on jaksoteltu ja 
eri vaiheet on purettu auki, kirjassa kuvaillaan erilaisia improvisaatiotilanteita ja pyritään avaamaan 
Leigh’n tapaa harjoitella ja työskennellä näyttelijöiden kanssa ja kehittää elokuvaa. Kirja ei kuitenkaan 
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antanut minulle erityisen selkeää tai suoraa ohjeistusta oman prosessini liikkeellelähtöön. Se 
oli enemmänkin kooste monen eri teoksen syntyvaiheista, ja siksi se tuntui hieman etäiseltä 
enkä saanut mistään tarkkaa otetta. 

Oli kenties tärkeää ja hyväkin, että en tiennyt Leigh’n ohjauksesta ja ohjeistuksesta niin paljon, 
koska olisin varmasti ollut epävarmempi lähtiessäni työskentelemään näyttelijöiden kanssa. 
Nyt kun olin tutustunut kaikkeen hänestä löytyneeseen materiaaliin, sain hahmoteltua 
itselleni mielestäni kattavan ja riittävästi varmuutta antavan ohjeistuksen, jota sitten 
workshop-harjoituksia ja improvisaatiotilanteita suunnitellessani pystyin hyödyntämään ja 
muokkaamaan itselleni ja näyttelijöille sopivaksi. Jos minulla olisi ollut ohjekirja, josta olisin 
ottanut suoraan mallia, olisin perfektionistina varmasti ollut liian sidottu siihen ja se olisi 
voinut vaikuttaa spontaaniuuteeni ja avoimuuteeni improvisaatiotilanteissa. Olisin miettinyt 
liikaa ”teenkö nyt oikein ja niin kuin sen pitäisi olla”, ja suoritanko tehtävää oikein vai en, mutta 
nyt kun minulla oli vain suuntia ja aika yleisellä tasolla olevia ohjeita tiedossani, jouduin tai 
sain mahdollisuuden kehittää omia ohjeitani ja omaa työskentelytapaani. Vapauduin ja sain 
itsevarmuutta kun alun kauhun yli päästyäni näin konkreettisesti miten se tieto mikä minussa 
oli, ja itse kehittämäni ja luomani työskentelytapa toimivatkin. Tämä auttoi kun suunnittelin 
muun kuin näyttelijöiden kanssa olevan työryhmän työskentelyä. Vaikka rakensinkin aivan 
uudenlaisen tavan työskennellä, minulla oli itselläni vahva tunne siitä, että teen oikein ja olen 
viemässä asioita eteenpäin kokonaisuutta ja oikealla tavalla työryhmää ajatellen. 
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3.3 Tutkimuksen metodi

Lopputyöni kirjallinen osa kuvaa elokuvantekemisen prosessia ja pohtii sitä taiteellisesta ja 
tekijälähtöisestä näkökulmasta. Taiteellisessa tutkimuksessa omat teot, kokemukset ja tavoitteet 
ovat tutkimuksen pääasiallisin lähde ja ne ohjaavat tutkimuksen etenemistä. Olen elokuvantekijä 
ja haluan syventää ymmärrystäni taiteellisista prosesseistani. Samanaikaisesti tätä kokemusta 
tarkastellaan suhteessa Mike Leigh’n ajatuksiin. Tutkimus hyödyntää tässä suhteessa kokeellista 
asetelmaa eli kokeilen ja kehitän edelleen hänen käsityksiään elokuvan tekemisestä, erityisesti 
ennakkotuotantovaiheesta ja näyttelijöiden kanssa työskentelystä2. 

Tutkimukseni on myös tapaustutkimus (case study) eli tutkin yksittäistä tapahtumaa, Syntymävika-
elokuvan tekoprosessia. Pyrin kuvailemaan sitä mahdollisimman yksityiskohtaisesti, tarkasti ja 
systemaattisesti sekä avaamaan tekemiäni taiteellisia ja tuotannollisia valintoja. 
 
Tutkimukseni materiaalia ovat myös prosessin aikana syntyneet työpäiväkirjat ja muistiinpanot, 
kuvatut workshopit sekä työryhmän jäsenten haastattelut.

2 http://ruukku-journal.fi/issues/1/call2013, haettu 1.3.2016
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4. SYNTYMÄVIKA-LYHYTELOKUVAN ENNAKKOTUOTANTO JA TEKOPROSESSI

4.1 Idean kehitteleminen, tuotannon ja työryhmän varmistaminen

 Joulukuussa 2014 olin vihdoin päättänyt lopputyöelokuvani aiheen ja tekotavan. Olin käynyt 
antoisan ja inspiroivan keskustelun lopputyömentorini Mika Taanilan kanssa elokuvani 
ajatuksesta ja hän oli antanut minulle hyviä ajatuksia ja ideoita. Olimme myös professorini 
kanssa sopineet, että esittelen vuoden 2015 alusta idean koulumme tuottajalle Ilkka 
Mertsolalle, jotta voisin saada tuotannon käyntiin. Tapaamisessa Mertsolan kanssa esittelin 
elokuvan synopsiksen sekä ajatuksiani tekotavasta, siitä että minä käsikirjoittaisin, tuottaisin 
ja ohjaisin elokuvan sekä workshop-jaksosta loppukeväällä/kesällä, jolloin lopullinen 
käsikirjoitus syntyisi ja harjoittelisimme ja valmistaisimme kaiken niin hyvin, että kuvauksissa 
olisi mahdollisimman sujuvaa ja toimivaa. Olin myös varmistanut työryhmän ennen sitä, 
koska tarvitsin muitakin taiteellisen lopputyönsä tekeviä mukaan vakuuttamaan tuottajamme. 
Kuvaaja Jonatan Sundströmin kanssa olin tehnyt samalla tavalla edellisvuonna välityönä lyhyen 
dokumenttielokuvan, joten oli luonteva siirtymä pyytää häntä mukaan tähänkin elokuvaan. 
Pukusuunnittelija Liisa Niskanen ja leikkaaja Heikki-Pekka Vaara lähtivät myös mukaan 
lopputyön tekijöinä. Äänisuunnittelija Tuukka Nikkilä ei ollut vielä varma, tekisikö hän tällä 
lopputyönsä, mutta kiinnostui projektista ja halusi olla mukana joka tapauksessa. Lavastajaksi 
en edes harkinnut lopputyöntekijää, ei siksi että lavastuksen osuus elokuvassa olisi mitenkään 
väheksyttävää tai ei-merkittävää. Ajattelin, että lavastajaopiskelija ei olisi saanut mahdollisuutta 
suunnitella ja luoda erityisen omaperäistä tilaa ja visuaalista maailmaa tarinalle, kun elokuvan 
ainoa kuvauspaikka on auto. 

Sain Mertsolan vakuuttuneeksi projektista, hän tosin mainitsi, että ilman Taanilan 
uskoa ja tuomia ideoita mahdollisuuteni olisivat olleet heikommat. Hän myös tähdensi 
lopputyöopiskelijoiden tärkeyttä tällaisen erilaisella prosessilla toteutettavan lopputyöelokuvan 
rahoittamisessa. Sain, vaikkakin hyvin pienessä mittakaavassa, todeta rahoituksen hankinnan 
todellisuutta ja sen, että itse projektin omaperäisyys ja erilaisuus vaihtoehtoisena ja 
mahdollisesti parantavana tapana tehdä elokuvia eivät itsessään välttämättä riitä syiksi 
vakuuttamaan niitä tahoja, jotka tarvitsisin tukemaan projektiani. 

Tuotannollinen työ
Rupesin laskemaan elokuvalle varsinaista budjettia, miettimään näyttelijöitä, kevään 
aikatauluja ja järjestämään ensimmäistä tuotantoesittelyä. Budjettia laskiessani minulla oli 
takaraivossani koko ajan tieto siitä, että minun pitäisi pitää se mahdollisimman alhaisena 
ja pienenä. Sekin oli ollut yksi vakuutuskeinoistani, että tämän kaltainen projekti ei tulisi 
välttämättä vaatimaan kovin suuria summia. Vaikka kummallekin vaiheelle, workshop-jaksolle 
sekä varsinaisille kuvauksille piti laskea oma budjettinsa, projekti ei ollut siltikään kalliimpi. 
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Ajatuksena projektissa ja prosessissa oli nimenomaan myös tuotannollinen hyöty eli kuinka workshop-
jaksossa voisi kokeilla ja kehittää ja harjoitella kaiken valmiiksi kuvauksia varten. Tällöin kuvauksissa 
vältyttäisiin esim. turhalta kalustolta, turhien kohtausten/kuvien otoilta, ylimääräisiltä päiviltä ja 
työtunneilta, mikä puolestaan vaikuttaa budjettiin, olisi jopa mahdollista säästää ja alittaa budjetti.

Ensimmäisessä tuotantoesittelyssä, esiteltyäni työryhmän, projektin, perustelut ja mahdollisuudet 
tämän kaltaisessa elokuvantekemisessä, ja muiden lopputyöopiskelijoiden kerrottuaan ajatuksiaan 
ja kommenttejaan, syntyi mielenkiintoinen keskustelu, jossa tuli paljon hyviä ideoita ja vinkkejä 
siitä, mitä ottaa huomioon sekä workshop-jaksossa että varsinaisissa kuvauksissa. Vastaanotto 
oli kannustavaa ja tuotanto sai hyväksynnän. Minua erityisesti ilahduttanut kommentti tuli 
pukusuunnittelun professorilta, Sofia Pantouvakilta. Hän ymmärsi ja tuki nimenomaan workshop-
jaksoa ja ajallisesti pitkää ennakkotuotantovaihetta, ja piti sitä aivan yhtä tärkeänä kuin varsinaisia 
kuvauksia. Hän sanoi, että prosessi on tässä juuri se, joka on tärkeää ja se alkaa tästä hetkestä, eikä 
vasta kuvauksien alkaessa. Hän näki ennakkotuotantoajassa yhteyden teatterin tekemiseen, mikä oli 
minulle erityisen merkittävää, koska oma tulokulmani elokuvan tekemiseen on lähtöisin teatterista ja 
mielestäni kummassakin lajissa olisi paljon toiselle hyödyllisiä ja tekemistä helpottavia ja parantavia 
elementtejä. 

Ryhdyin tuotannon varmistumisen jälkeen varmistamaan myös koulun ulkopuolisia työryhmänjäseniä. 
Tiesin, että haluan työskennellä saman graafisen suunnittelijan kanssa, joka oli tehnyt välityönikin 
grafiikat ja nyt pystyin häntä lähestymään tarjouksen kanssa. Halusin myös ammattivalaisijan, koska 
olimme kuvaamassa vaikeissa olosuhteissa, eli autossa ja trailerin3 päällä.

Näin Jonatanilla olisi parempi mahdollisuus keskittyä ja toteuttaa oma työnsä kun hänellä olisi 
täysi luotto valaisijan osaamisesta. Liisan (pukusuunnittelija) kanssa olimme puhuneet myös, miten 
tärkeä osuus roolihenkilöiden kampauksilla ja meikeillä olisi, koska oli jo tässä vaiheessa selvää, että 
haluaisimme kertoa mahdollisimman paljon pienillä yksityiskohdilla. Tulisimme käyttämään paljon 
lähikuvia ja erityislähikuvia, ja pyrkisimme kertomaan kuvilla, miten päähenkilöt ovat henkisesti kiinni 
menneessä, siksi meillä pitäisi olla ammattimaskeeraaja mukana prosessissa. Musiikin suhteen en 
osannut vielä sanoa mitään, mutta tiesin haluavani saman säveltäjän kuin edellisessäkin työssäni oli 
ollut. 

3 Trailer on kuljetuslava, jonka päälle saa kiinnitettyä kuvausauton ja kuvauskalustoa autokuvauksia 
varten. Tämä siksi, kun halutaan näyttää, että näyttelijä ajaa, mutta turvallisuuden ja käytännön 
järjestelyjen takia se olisi liian vaarallista tai mahdotonta toteuttaa oikeasti.
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Näyttelijöiden valinnat
Olin jo tehnyt näyttelijävalinnan ennen tuotantoesittelyä, minulle oli ollut tärkeä saada 
roolihenkilöille kasvot, jotta pystyin etenemään tarinan kehittelemisessä. Näyttelijöitä 
valitessani minulla oli oikeastaan vain kaksi valintaan vaikuttavaa vahvaa asiaa. Päähenkilöiksi 
eli tarinan siskoiksi halusin näyttelijät, joilla olisi temperamenttia ja joiden näyttelijäilmaisussa 
olisi voimaa ja nopeutta. Halusin myös, että heillä olisi eläväiset ja ”tuliset” silmät, jotka 
pystyisivät ilmaisemaan ja välittämään tunteita.  Taksikuskin rooliin hain miesnäyttelijää, 
joka voisi ulkonäön puolesta olla päähenkilöiden poika, mutta pystyisi lopussa näyttelemään 
auktoriteettia, isähahmoa, siskoille. 

Aloitin soittamalla tuntemalleni näyttelijälle, Liisa Mustoselle, jonka olin ajatellut isosiskon 
rooliin. Hän kiinnostui heti, oli innostunut olemaan mukana ja kiitti siitä, että annoin hänelle 
vaihtoehtoja aikataulujen suhteen, enkä vain soittanut ja ilmoittanut tiettyjä päiviä. Myös 
se, että tarjosin korvausta workshop-jaksosta, vaikkakin se jäi alle normaalin harjoitusajan 
palkan, enkä olettanut että hän voisi tehdä ne ilmaiseksi, oli hänestä hyvä asia. Sain 
Liisan kannustavasta ja positiivisesta asenteesta itsevarmuutta soittaa pikkusiskon rooliin 
ajattelemalleni näyttelijälle Marika Parkkomäelle, jota en tuntenut aikaisemmin. Pikaesittelyn 
jälkeen olikin hirveän luontevaa puhua ja esitellä hänelle projekti. Marikakin kiinnostui ja 
halusi olla mukana, ymmärsi ja suostui palkkaehdotuksiini. Olin jättänyt viimeiseksi soitoksi 
taksikuskin rooliin ajattelemani näyttelijän Samuli Niittymäen, koska minua vaivasi se, etten 
tiennyt oliko hänellä ajokorttia, joka olisi roolille olennainen asia. Olin yrittänyt kysellä ja 
ottaa asiasta selvää, koska minusta tuntui väärältä kysyä sitä häneltä itseltään. Mikäli vastaus 
olisi ollut kielteinen, olisin joutunut sanomaan hänelle, ettei hän voisikaan näytellä roolia. 
Huomasin, että olin kokonaisen päivän stressannut tätä asiaa ja kuluttanut aivan turhaan 
energiaani. Ymmärsin lopulta, että se on aivan tavanomainen käytäntö, kyllä minä itsekin 
näyttelijänä ymmärrän, että jos minua halutaan tietynlaiseen rooliin jossa on tietynlaisia 
vaatimuksia, enkä minä täytä niitä, niin en voi tehdä roolia. Päätin soittaa hänelle ja kysyä 
häneltä itseltä. Onnekseni hänellä oli ajokortti ja hän kiinnostui projektista ja halusi olla 
mukana. 

Olin helpottunut ja iloinen, olin saanut juuri ne näyttelijät, jotka olin halunnut. Työpäiväkirjaani 
olin tämän päivän kohdalla kirjoittanut lopuksi: Rentoudu. Ryhmä koossa.

Ohjaajan valintoja
Olin alun alkaen tiennyt, että halusin elokuvan olevan jonkinlainen tutkielma sisarusten 
päänsisäisestä maailmasta ja siitä, mitä tapahtuu kun ajattelee jotain ja sanookin jotain ihan 
muuta. Kuinka lyhyessä ajassa saada näkyviin kokonainen elämä ilman, että selittää turhia 
tai tukahduttaa informaatiolla. Kuinka päästä henkilöiden pään sisälle ja katsoa tilannetta 
sieltä käsin eikä ulkopuolelta. Minuun oli tehnyt suuren vaikutuksen Taanilan My Silence, 
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12-minuuttinen teos, jossa hän on leikannut kaiken dialogin pois ohjaaja Louis Mallen Ilta Andren 
kanssa-elokuvasta. Sen näkeminen vaikutti minuun ihan fyysisestikin. Teos on hurjan vahva kuvaus 
kahden henkilön sisäisestä maailmasta, tunteista ja ajatuksista, ja vaikka se onkin reaaliajassa lyhyt, 
siinä käydään läpi heidän koko elämänsä. Ajattelin, että tuollaisen voimakkaan tunteen haluan saada 
omaankin elokuvaani, miten käydä lyhyessä ajassa läpi kokonainen elämä. Tässä olisi oikea suunta, 
jota kohti lähtisin saavuttaakseni haluamani lopputuloksen. 

Minulla on jo tässä vaiheessa mielessäni kuva siitä, miltä elokuva voisi näyttää, mutta mielenkiintoista 
tällaisessa työskentelytavassa ja prosessissa on nimenomaan ajan kanssa suunnittelu ja idean 
sisäistäminen, kollektiivinen kokeilu ja sitä kautta syntyvät oivallukset ja ratkaisut. Pystynkö 
välittämään alkuperäisen ideani työryhmälle ja yhdessä heidän kanssaan työstämään ja rakentamaan 
siitä alkuperäistä mielikuvaani vastaavan elokuvan?
 
Pelkäsin välillä, että kaiken käytännön asioiden, organisoinnin, aikatauluttamisen ja taloudellisten 
asioiden takia minun aivoihini ei jäisi tilaa prosessoida tarinaa ja että on minusta todella kaukana. 
Miten raivaan päässäni tilaa sisällön ajattelemiselle ja sen kehittämiselle, ehdinkö ajattelemaan asioita 
loppuun asti, miettimään workshop-jaksoa ja tehtäviä siihen, näyttelijöiden kanssa työskentelyä, 
käsikirjoituksen syntymistä, improvisaatiota, ohjausta, kuvia, lavastusta, tunnelmaa, värejä jne. 
Toisaalta tiesin miettiväni näitä kaikkia ja mieleeni iski ajatus, että en saisi sittenkään miettiä niitä 
liikaa, että olisin myös avoinna workshop-jaksossa uusille ideoille ja ajatuksille. Huomasin, että 
päässäni pyöri aivan liikaa asioita ja minulla oli hieman liikaa hoidettavani yksin. En kuitenkaan 
vielä tässä vaiheessa kokenut tarvetta tehdä asialle mitään, kuten esimerkiksi järjestää itselleni 
linjatuottajaa/tuotantoassistenttia, jonka kanssa olisin voinut jakaa jo aika isoksi kasvanutta 
työmäärää. Minulle oli itsestäänselvää, että kaikki tämä kuului tähän työvaiheeseen ja selviäisin, 
kunhan jaksottaisin eri vaiheet ja antaisin eri alueille oman keskittymisaikansa. 

Olin unohtanut, miten yksinäistä työskentelytapani on, kun tekee itse isoimmat päätökset ja 
työn. Onneksi Jonatan oli jo välityötä tehdessämme muodostunut minulle tärkeäksi työpariksi ja 
luottohenkilöksi ja hänen kanssaan olimme keskustelleet ja pohtineet sellaisiakin asioita, jotka 
eivät ehkä yleensä kuulu kuvaajan ja ohjaajan väliseen työskentelyyn ja pystyin tässäkin prosessissa 
luottamaan ja turvautumaan häneen. On todella tärkeää, että on joku, joka osaa lukea minua ja 
ymmärtää minun tapaani tehdä, puhua ja ajatella. 

Tapasimme pian tuotantoesittelyn ja ensimmäisen ”paniikkikohtaukseni” jälkeen Jonatanin kanssa 
ja rupesimme miettimään kuvasuunnittelua.  Hän osasi rauhoittaa minua sanomalla, että meillä ei 
ole hätää kun meillä on niin hyvin aikaa kaikelle. Ja, että minun pitäisi myös välillä levätä ja antaa 
tilaa ja aikaa ajatuksilleni. Päätimme keskittyä pelkästään elokuvan maailmaan. Mietimme, olisiko 
käsivarakuvaus vai staattinen kuva parempi tarinalle. Miten saisimme haluamani klaustrofobisen 
tunnelman luotua, minkälaisia ja kokoisia kuvia käyttäisimme, jotta saisimme kerrottua siskojen olevan 
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kiinni menneisyydessään. Miten rajata ja käyttää kuvaa niin, että se olisi ahdas ja epämukava. 
Ehdotin, että kuvaisimme koko elokuvan 4:34 kuvasuhteella, mutta Jonatanin mielestä se olisi 
vain tehokeino, jolle ei löytyisi syytä, se olisi liian helppo ratkaisu. Sen sijaan hän ehdotti, 
että jokainen kuva voisi olla aina ihan millimetrin verran edellistä kapeampi. Se etenisi niin 
pienesti, että katsoja ei sitä välttämättä edes huomaisi. Vasta ihan lopussa, jolloin tarinassa 
tapahtuu käänne, eräänlainen vapautus, kuva aukeaisi laajaksi. Ideana oli, että elokuvamme 
saisi katsojan tuntemaan samaa ahtautta kuin siskotkin, katsoja joutuisi pidättämään henkeä ja 
vedetyksi tarinaan mukaan. Puhuimme ja vakuutuimme myös siitä, että meillä pitäisi olla pieni 
kamera (esim. Arri Alexa Mini tai Red Epic), jotta saisimme ahtaassa autossa haluamamme 
kuvat onnistumaan. Pikku hiljaa rupesin näin mielessäni kuvia siitä minkä näköinen, sävyinen 
ja tuntuinen elokuva voisi olla. Tämä tapaaminen oli todella merkittävä, se vei meitä ison 
askeleen eteenpäin ja moni asia, joista silloin puhuimme, toteutui lopullisessa elokuvassa. 

Käsikirjoittamisen lähtökohtia
Tässä vaiheessa minulla ei ollut vielä käsikirjoitusta, sellaista käsikirjoitusta, jossa olisi valmiita 
repliikkejä ja parenteeseissa kuvailtuja roolihenkilöitä ja heidän toimintaansa. Olin kirjoittanut 
synopsiksen, jossa oli ainoastaan kaksi repliikkiä, joiden tiesin haluavani olevan mukana, ne 
kaksi repliikkiä, joista koko elokuva kertoo: 

MERI
Mikä vittu sua oikein vaivaa?

IIRIS
Se, että sä synnyit!

Oli minulla myös tarinan runko ja se mikä ja mistä tarina kertoo, henkilöt, tapahtumapaikka, 
alku, keskikohta ja loppu ja aihe olemassa ja kaikki nämä olivat selkeästi päässäni. Ne 
kehittyivät mielessäni, mutta en tässä vaiheessa kirjoittanut mitään ylös. Se vaihe kuuluisi 
workshop-jaksoon, tarkoitus oli ryhtyä kehittämään näyttelijöiden kanssa roolihenkilöitä, antaa 
roolihenkilöiden löytää yhteinen maailmansa ja täyttää se heidän sanoillaan ja ajatuksillaan, 
antaa heidän kertoa omin sanoin tämä tarina. 

Ensimmäisissä keskusteluissani Taanilan kanssa olimme myös miettineet vaihtoehtoa, 
jonka mukaan elokuvassa ei olisikaan yhtään dialogia, samankaltaista ajatusta kuin hänen 
My Silence-teoksessa. Puhuimme tästä mahdollisuudesta työryhmän kanssa ja pidimme 
sitä varteenotettavana vaihtoehtona ainakin kokeilumielessä. Puhuimme, että prosessi ja 
kehittely etenisivät samalla tavalla kuin oli suunniteltu, workshop-jaksossa syntyisi käsikirjoitus 

4 Kuvasuhteella tarkoitetaan kuvan leveyden suhdetta kuvan korkeuteen. 4:3 kuvasuhteessa 
kuva on 33% leveämpi kuin mitä se on korkea, muodostaen melkein neliön.
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improvisaatioharjoitteiden pohjalta, harjoittelisimme sen ja kuvaisimme läpimenon, kuvauksissa 
kuvaisimme elokuvan kaiken dialogin kanssa ja sitten leikkaamossa voisimme kokeilla halutessamme 
versiota, josta olisi poistettu kaikki dialogi. Halusin olla mahdollisimman avoin enkä halunnut sulkea 
pois mitään vaihtoehtoa tai tehdä lopullisia päätöksiä workshop-jakson ollessa vielä edessäpäin. 

Ensimmäisen workshopin jälkeen olin kuitenkin jo melko vakuuttunut siitä, mihin suuntaan elokuva 
oli menossa ja millainen siitä olisi tulossa. En lyönyt mitään vielä lukkoon, vaikka olin jo mielessäni 
luopunut dialogittoman version ajatuksesta. Minulla oli niin herkullista materiaalia käytettävissäni, 
että tiesin jo silloin, että yksi tämän elokuvan vahvuuksista olisi nimenomaan dialogissa ja 
näyttelijöiden replikoinnissa.
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4.2 Ennakkotuotantoajan suunnitteleminen, aikatauluttaminen, käytäntö ja 
vaiheet

Lavastus- ja pukusuunnittelua
Ideoinnin edetessä kehittelyyn ja suunnitteluvaiheeseen totesin, että tarvitsin tässä vaiheessa 
jo lavastajaa. Olimme Liisan (pukusuunnittelija) kanssa puhuneet siitä, että hän voisi miettiä 
auton verhoilukankaan, jolla olisi merkittävä osuus tarinassa. Se muistutti pikkusiskoa Meriä 
heidän lapsuuden auton verhoilusta ja palautti voimakkaita muistoja mieleen. Mutta muusta 
autossa olevista asioista, auton tyylistä, väristä, mallista, lentokentän kyltistä, siskojen 
rekvisiitasta ja tavaramaailmasta ja monesta muusta siskojen maailmaa luovista asioista 
suunnittelemassa pitäisi olla lavastaja, joka ymmärtäisi niiden tarpeen ja merkityksen ja osaisi 
parhaiten niiden toteutuksen.  Sain Heidi Jokisen, lavastusopiskelijan innostumaan. Häntä 
kiinnostikin nimenomaan prosessi ja se, että olisi aikaa ja mahdollisuus kokeilulle. 

Mietimme ja suunnittelimme Liisan ja Heidin kanssa verhoilukankaan materiaaleja, auton 
mallia, väriä, miltä vuodelta se voisi olla, minkälainen kojelauta voisi olla ja mitä vaatimuksia 
muilta osastoilta sen valinnassa pitäisi ottaa huomioon. Olin mielessäni nähnyt taksin olevan 
vanhanmallinen Volvo, kulmikas, jykevä, lapsuudestani tuttu, turvallisen tuntuinen auto. Auton 
tulisi olla farmarimallinen, jotta takatilaan saisi mahdutettua joko työryhmää tai kalustoa. Heidi 
rupeaisi miettimään, mistä ja miten saisimme käyttöömme tämän kaltaisen auton, eikä vain 
kuvauksiin mutta myös ainakin kuukauden etukäteen, jotta verhoilua ja muita lavastettavia 
elementtejä saisi kokeiltua ja laitettua valmiiksi. Viimeiseen workshopiin halusin myös auton, 
jotta voisimme kuvata ja kokeilla läpimenoa. Sen ei tarvitsisi olla lopullinen kuvausauto, mutta 
mahdollisimman samankaltainen, kokoinen ja mallinen. Liisa ottaisi selvää, olisiko koulussa 
mahdollisuutta verhoilukankaan ompelemiseen. 

Liisan kanssa puhuimme tietenkin myös puvustuksesta. Hän odotti jo workshop-jaksoa, 
jossa pääsisi rauhassa kehittämään ja tutkimaan roolihenkilöiden ulkoista olemusta. Sitä 
oli mahdotonta vielä tässä vaiheessa suunnitella, kun en ollut vielä antanut näyttelijöille 
tehtäväksi roolihenkilöiden miettimistä. Pystyimme kuitenkin puhumaan elokuvan 
värimaailmasta, miten yksityiskohdilla tulisi olemaan lähikuvien takia iso merkitys, miten 
näyttää siskosten olevan henkisesti kiinni menneessä, siten että se on heti tunnistettavaa 
mutta ilman liiallista korostusta. Oli haastavaa ja samalla mielenkiintoista saada tietynlainen 
väri, materiaali, struktuuri tai kuvio paljastamaan roolihenkilön mielentilan. Olisiko se 
kerrospukeutumisen juhlaa, jossa tulee kuuma, josta kuoriutua vai liian kireitä ja puristavia 
vaatteita vai kutiavia ja epämukavia materiaaleja? 
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Liisan mielestä workshop-jaksossa hänellä olisi mahdollisuus kokeilla ja suunnitella puvustus toisin, 
hän ei lähtisi pukemaan henkilöitä vain sen perusteella, mitä repliikeissä sanotaan, vaan voisi 
katsoa, miten näyttelijät synnyttävät ja kehittävät roolihenkilöitään ja olla mukana täydentämässä ja 
kokoamassa sitä. 

Heidin kanssa pohdimme myös mahdollista rekvisiittaa ja lavastusapua näyttelijöille harjoituksia 
varten. Meidän piti myös suunnitella lavastus viimeisen workshopin aikana kuvattavaa pikkusiskon 
fantasiakuvaa varten. Halusin kuvata sen jo kesällä, koska se kuvattaisiin sisätilassa ja kun meillä oli 
jo elokuvastudio käytössä, niin sitä kannatti hyödyntää. Heidi muisti eräät olemassa olevat seinät, 
jotka hän tiesi olevan valmiina studiossa, jotka sitten vain voisi nostaa pystyyn. Kuva tulisi olemaan 
hyvin yksinkertainen ja sen suunnittelukin toteutui helposti. Olimme jo miettineet Jonatanin kanssa 
valmiiksi kamerapaikan ja komposition, Heidi tiesi, mitä kuvaan tarvitsisi ja haluaisi, joten enää piti 
vain varmistaa haluamamme kamera ja maskeeraajalta maskiapu kuvassa näkyvän isosiskon kasvoja 
varten. Tämän kuvan suunnittelu vei henkisesti taas ison askeleen eteenpäin. Kun tiesin, että jo kesällä 
kuvaisimme valmista materiaalia, kaikki tuntuikin yhtäkkiä paljon todellisemmalta ja varmemmalta.

Jälkituotannon suunnittelua
Pidimme myös aika varhaisessa vaiheessa jälkituotantopalaverin, jossa selvitimme kaikki mahdolliset 
asiat, jotka piti ottaa huomioon ja joita voisimme miettiä workshop-jaksossa. H-P oli jo valinnut 
leikkausassistenttinsa, leikkausta sivuaineenaan opiskelevan Anna Nuuroksen, joka oli myös paikalla ja 
joka piti hyvänä vaihtoehtona sitä, että olisi myös kuvauksissa kuvaussihteerinä, jolloin saisi varmasti 
kaiken tarvittavan tiedon sitten kun rupeaisi synkkaamaan5 ja tekemään kuvausmateriaalin siirrot 
leikkaamista/leikkausta varten. Ryhdyin tämän jälkeen myös etsimään pätevää henkilöä DIT:iksi6 
kuvauksiin.

Koin myös tärkeäksi tässä vaiheessa tutustua paremmin H-P:hen. Olin pyytänyt hänet mukaan, en 
vain siksi, että hän oli vielä vailla taiteellista lopputyötään, mutta myös koska minulla oli hänestä 
hyvä tunne. Olimme törmänneet välityötäni leikatessa, koska teimme välillä töitä samoissa tiloissa ja 
muistan hänen aina olevan nauravainen ja hyväntuulinen. Vaikka varsinainen yhteistyömme hänen 
kanssa alkaisikin vasta kuvausten jälkeen, minusta oli tärkeää osallistuttaa hänet mukaan ja ottaa 
osaksi työryhmää. Toivoin hänen myös tulevan käymään workshop-jakson aikana, jotta hän tutustuisi 
myös muuhun ryhmään ja näkisi vähän miten ennakkotyö olisi toteutettu. 

5 Synkkaaminen tarkoittaa tallennetun kuva- ja äänimateriaalin yhdistämistä yhteensopiviksi.
6 Digital Imaging Technician eli DIT, työskentelee kuvauksissa yhteistyössä kuvaajan kanssa ja on 
vastuussa mm. kuvamateriaalin turvallisesta siirtämisestä muistikorteilta suojaan siten, että siirrot 
tapahtuvat virheettömästi sekä pitää huolen siitä, että kuvattu materiaali on teknisesti virheetöntä.
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”Elokuvaleikkaajana painotan aina ennakkosuunnittelun merkitystä, jotta 
jälkituotantovaiheessa olisi mahdollista keskittyä olennaiseen. Lupaavalta 
tässä Syntymävika-projektissa vaikuttaa näyttelijöiden, ohjaajan ja kuvaajan 
poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet harjoitella ennen kuvauksia. Pidän myös 
käsikirjoitusluonnoksen yksinkertaisuudesta. Se voi mahdollistaa keskittymistä 
pieniinkin yksityiskohtiin dramaturgiassa ja kuvan ja äänen ilmaisussa.”

Vaikka hän onkin sitä mieltä, että leikkaajan kannattaa pysyä poissa kuvauksista, jotta voisi 
nähdä ja kuulla kuvatun materiaalin tuorein silmin ja korvin, hän oli silti avoin ja kiinnostunut 
tulemaan seuraamaan ennakkotyötä ja harjoituksia. 
 

”Näen Syntymävika-elokuvan yhteydessä kiinnostavia mahdollisuuksia tutkia 
leikkaajan roolia ennakkosuunnittelussa. Erilaisten workshop-työskentelymallien 
konkretisoituessa aion tapauskohtaisesti pohtia, missä määrin leikkaajana 
osallistun.”

Kuvakäsikirjoituksen suunnitteluun osallistumisesta H-P:lla oli hyviä kokemuksia ja hän oli 
vakuuttunut, että tämä projekti tarjoaisi mahdollisuuden harjoitella sen ajattelemista lisää. 
Tapasimme muutamia kertoja ennen workshop-jaksoa, kävimme läpi taustojamme ja jaoimme 
ajatuksiamme, ei vain elokuvasta ja taiteesta vaan ihan kaikesta mahdollisesta. H-P kävi 
workshopeissa tapaamassa työryhmää ja oli mukana, kun luimme käsikirjoituksen ensimmäistä 
kertaa yhdessä läpi.
 

Kuvauspaikkojen etsintää
Kävimme alussa vain Heidin ja Jonatanin kanssa etsimässä kuvauspaikkoja. En ollut ajatellut, 
että vielä tässä vaiheessa muuta työryhmää tarvittaisiin mukaan, kunnes Tuukka antoi minulle 
noottia siitä, että hänen olisi pitänyt olla mukana, varsinkin lentokenttäosuudella. Mikäli 
kentällä lentäisi taukoamatta koneita, äänitys tulisi olemaan mahdotonta. Pohdimme eri 
kuvauspaikkojen mahdollisuutta, halusin siskojen saapuvan alussa pienelle ja anonyymille 
lentokentälle. En halunnut minkään elokuvassa kertovan tai määrittävän tarinan maailmaa. 
Tässä vaiheessa meillä oli vielä vaihtoehtona Mikkelissä sijaitseva pieni lentoasema, josta sitten 
pian luovuimme löydettyämme Malmin lentoaseman takapihalta sopivan kulmauksen. Sinne 
saisimme hyvin viritettyä kyltin, siellä näkyisi sopivasti kiitorataa takana ja se oli tunnelmaltaan 
juuri halutun autio. Otin selville lentoaseman johtajan yhteystiedot, otin häneen yhteyttä 
tiedustellakseni kuvauslupaa ja sovimme tapaamisen. Johtaja Petteri Junno osoittautui 
erityisen sydämelliseksi ja avuliaaksi ihmiseksi, joka suhtautui kaikkiin toiveisiini ja pyytämiini 
asioihin avoimesti, anteliaasti ja joustavasti. Sain helpotuksekseni varmistettua meille 
kuvausluvat. 
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Toinen lokaatiomme tulisi olemaan tie, jossa elokuvan taksi ajaa ja jonka varrelle se lopulta 
pysähtyy. Jonatanilla oli mielessä Sipoossa oleva tie, jota menimme katsomaan. Pidin siitä heti, 
se oli suomalaiseksi tieksi epätavallinen mäkisyytensä ansiosta. Se tuntui heti oikealta ja näin 
mielessäni, miten siskokset istuvat autossa kinastelemassa ja tie mutkittelee ja aaltoilee, se tuntui 
visuaalisessakin mielessä hyvältä ajatukselta. Myös se, että tien varrella asui Jonatanin tuttuja, 
edesauttoi valintaani. Koska tulisimme viettämään pitkiä päiviä tiellä, tarvitsisimme sisätilan, jossa 
olisi wc-tilat, ruokailumahdollisuus, pukujenvaihto- ja maskeeraustilat sekä tavaroille ja kalustolle 
kuiva säilytyspaikka. Jonatanin ystävä lupasi ystävällisesti lainata taloaan meidän käyttöömme, hänellä 
oli lisäksi myös pieni sivurakennus, jossa voisimme olla. Meille olisi myös tulossa kuvauksiin paljon 
autoja, varsinaisen kuvausauton ja trailerin vetoauton lisäksi, joten tarvitsimme myös jonkinlaista 
isoa pihaa tai aluetta, johon voisi pysäköidä ja joka voisi samalla toimia trailerin kääntöpaikkana. 
Tie oli myös mielestämme riittävän leveä siihen, että traileriajon aikana muut autot pääsisivät 
ohittamaan, emmekä näin ollen aiheuttaisi liikaa häiriötä muille tiellä autoileville ihmisille. Tämä piti 
kuitenkin vielä varmistaa trailerin omistajalta ja kokeneelta kuskilta, Jouni Kortesadolta, paljonko 
tilaa trailer oikeastaan tarvitsisi muun liikenteen ja sen turvallisuuden takia. Tien varrelta löytyi 
myös autio koulurakennus, jossa oli iso piha trailerin kääntöpaikkaa ajatellen, sekä paikka elokuvan 
loppukohtaukselle, johon taksi pysähtyy. Ryhdyin selvittämään, kuka omistaa rakennuksen ja sitä 
kautta mahdollisuutta lainata pihaa ja mahdollisesti jopa itse rakennusta kuvauksissa. 

Olin helpottunut, koska halusin selvittää ja varmistua näistä asioista jo tässä vaiheessa, koska tiesin 
workshop-jakson ja kuvausten välisen ajan täyttyvän niin paljosta muusta hoidettavasta ja tehtävästä 
työstä. Siksi lokaatioiden varmistaminen vähensi taakkaa suuresti.

Trailerin haasteet
Tuotantoesittelyssä kuvauksen professori Timo Heinänen oli varoitellut meitä trailerikuvausten 
hankaluudesta ja vaativuudesta. Erityisesti hän kehotti meitä tarkasti miettimään, riittäisivätkö 
suunnittelemamme 2-3 päivää trailerilla kuvattaviin osuuksiin. Hän tähdensi sitä, miten aikaa vievää 
se on kun pitää aina mennä kääntöpaikalle ja rigata7 kamera uudestaan, mahdollisesti siirtää ja 
kiinnittää uudestaan lamput ja siirtyä taas siitä varsinaiseen ajoon. Emme olleet kumpikaan Jonatanin 
kanssa koskaan tehneet trailerilla aikaisemmin, ja meitä jännitti, miten selviytyisimme. Jokainen, jolle 
mainitsin asiasta, totesi sen olevan erittäin aikaa vievää ja hankalaa. Päätin, että meidän olisi pakko 
tutustua etukäteen konkreettisesti sen toteutukseen, ja otin selvää sillä hetkellä käynnissä olevista 
trailerikuvauksista, jossa meidän olisi mahdollisuus päästä seuraamaan sekä sen pystyttämistä että 
varsinaista ajoa. 

Otin yhteyttä Roba-televisiosarjaa tekevän tuotantoyhtiön linjatuottajaan, ja saimme luvan Jonatanin 
kanssa mennä seuraamaan kuvauksia, jossa myös Kortesato oli mukana. Pystyimme samalla kysymään 
kaikki mahdolliset kysymykset ja tarvitsemamme tiedot, ja hän pystyi konkreettisesti näyttämään 

7  Rigaus tarkoittaa kameran turvallista asennusta erikoiseen/vaativaan paikkaan.
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ja kertomaan meille auton kiinnittämisestä, traileriajon vaatimuksista ja sen mahdollisista 
ongelmista. Käynti helpotti kummankin meidän oloamme, kun saimme seurata vierestä tyhjän 
trailerin täyttymistä, sitä miten jokainen teline, putki, lamppu ja kamerakalusto kiinnitetään 
ja missä vaiheessa ja miten paljon jokainen vaihe vie aikaa. Se yllätti myös, miten helposti ja 
sujuvasti tämä ”karavaani” (edessä kulkeva varoitusauto ja traileria vetävä pakettiauto, johon 
on kiinnitetty traileri kuvausautoineen) liikkui ja kääntyi Eiran kapeilla, mukulakivisillä kaduilla, 
jossa liikennettä ei pysäytetty kuin hetkeksi muutamissa kohdissa. Kaikki työryhmässä kertoivat 
avuliaasti oman osuutensa, työvaiheensa, kokemuksensa ja antoivat hyödyllisiä neuvoja. 

Kortesadon neuvosta menimme pian uudestaan lokaatioomme, mittasimme ja ajoitimme 
kuvausajoreitin kääntöpaikalta toiselle, laskimme sivutiet mahdollista liikenteenpysäytystä 
varten ja lähetimme tiedot karttoineen hänelle. Sain pian tämän jälkeen häneltä varmistuksen, 
että tie on hyvä ja onnistuisimme ajamaan ilman liikenteenpysäytystä, jos lavan sivupalkeista 
vain ojanpuoleinen olisi auki. Vielä Jonatanin hyväksyttyä yhden sivupalkin riittävän lamppuja 
varten, huokaisin helpotuksesta. 

Moni olennainen ja vaikea asia oli selkiytynyt ja varmistunut, mistä olin tyytyväinen, mutta 
niiden myötä huomasin myös työmäärän kasvavan hurjasti. Ymmärsin nyt, että tarvitsen 
pätevän tuotantopäällikön avuksi, en pärjäisi enää yksin. 

Ennakkotuotantoaika ja alustava kuvausten aikatauluttaminen
Olin vihdoin saanut kaikkien aikataulut ja rupesin suunnittelemaan kesällä tapahtuvien 
workshopien aikataulua sekä alustavaa kuvausaikataulua syksylle mm. näyttelijöiden, valaisija 
Kalle Penttilän, maskeeraaja Mari Vaalasrannan ja Jouni Kortesadon takia. Sain armoa, että ei 
tarvitsisi ihan tarkkoja kuvauspäiviä vielä varmistaa, riitti että sain varattua alustavan viikon, 
jonka sisällä 2-4 päivän kuvaukset sijoittuisivat. Viikoksi muodostui marraskuinen viikko 47 (ma 
16.11-su 22.11). Olisin halunnut, että olisimme voineet kuvata jo lokakuussa, mutta yhden 
näyttelijän teatteriaikataulujen takia se oli mahdotonta. Jännittävän marraskuusta teki se, että 
se aikalailla nostatti riskiä sään suhteen. Kortesadon mukaan tämä oli vuoden viimeisimpiä 
hetkiä traileriajolle, koska ensilumen todennäköisyys olisi jo tähän aikaan aika suuri. 
Halusimme myös loppusyksyn märän, ruskean ja harmaan eri sävyjen luoman värimaailman 
elokuvallamme ja lumi olisi aiheuttanut senkin takia meille harmaita hiuksia. Valmistauduin 
kuitenkin siihen, että tekisimme suunnitelmat niin hyvin ja olisimme varautuneita sen suhteen, 
että talvi yllättäisikin meidät. Emme olleet kuitenkaan luomassa mitään kesämaisemaa, 
joten vaikka olisimmekin joutuneet vitivalkoisten kinosten ympäröimiksi, olisimme siihenkin 
valmistautuneita sekä käytännön asioiden että sisällöllisten ratkaisujen suhteen. 
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Kesän aikataulujen suhteen olin saanut vain näyttelijöiltä ja äänisuunnittelijalta tarkempia aikoja 
kesä-heinäkuulle, muut olivat ilmoittaneet voivansa tehdä kesällä. Kun olin saanut mielestäni sovittua 
kolme eri ajankohtaa, yhden kesäkuussa ja kaksi heinäkuun alussa, sainkin pukusuunnittelijalta 
ilmoituksen, että hänelle heinäkuun ajat olivatkin huonot, että hän oli olettanut muuta.  Nämä 
olivat enimmäkseen näyttelijöiden aikataulujen mukaan meneviä aikoja, joten kaikkien sijoittaminen 
kesäkuulle ei olisi onnistunut senkään takia, mutta myöskään sen takia, että halusin aikaa workshopien 
välille tekstin kirjoittamista varten. Saimme kuitenkin onneksi sovittua, että työstämme kesäkuun 
ja heinäkuun ensimmäisen workshopin aikana niin paljon kuin olisi mahdollista, ja pääasia oli, että 
puvustus lähtisi kehittymään, josta sitten voisimme jatkaa syksyllä. Tästä opin tärkeän asian eli sen, 
että aikatauluja varmistaessa pitää olla vieläkin tarkempi ja selkeämpi.
 
Kalle Penttilä oli kiinnostunut projektista ja prosessista ja halusi kovasti olla mukana, mutta tiesi 
jo, että kesällä häneltä ei onnistuisi mukanaolo kuin viimeisessä workshopissa. Tein poikkeuksen 
hänen suhteen ja suostuin, koska halusin hänen olevan mukana hänen ammattitaitonsa ja vankan 
kokemuksen takia. Tärkeintä kuitenkin oli, että hän pääsisi tutustumaan ryhmään ennen kuvauksia ja 
näkisi viimeisessä workshopissa läpimenon. Sovimme, että suunnittelisimme valaisua tarkemmin kun 
olisimme saaneet Jonatanin kanssa kuvasuunnittelun ja storyboardin8 tehtyä syksyllä. 

Mari Vaalasrannan kanssa oli sekavampaa aikataulujen suhteen. Olin alun perin soittanut, 
tiedustellakseni häneltä suosituksia pätevästä maskeeraaja-kampaajasta. Koska oletin Marin olevan 
täysin ylityöllistetty ja kiireinen, en uskaltanut pitää häntä itseään mahdollisena. Mutta hänen 
aikataulunsa olivatkin sattumoisin tavallista väljemmät ja hän kiinnostui kovasti ja halusi ehdottomasti 
olla mukana. Sekavan tilanteesta teki se, että hän ei osannut varmasti sanoa, pääsisikö hän 
workshopeihin toisen työn aikataulujen takia, enkä näin ollen pystynyt varmistamaan näyttelijöille 
ja pukusuunnittelija Liisalle maski/kampausapua roolihenkilöiden ulkoisen olomuodon kehittelyssä. 
Tärkeämpää kuvausten kannalta kuitenkin olisi, että saisimme Marin mukaan, joten vaikka hänen 
vähäinen läsnäolo workshop-jaksossa ei täysin noudattanutkaan alkuperäistä suunnitelmaani koko 
työryhmän mukanaolosta workshopeissa, tein valinnan, että haluan hänet joka tapauksessa mukaan. 

Matkan varrella ehti ilmaantua vielä muutaman muun työryhmän jäsenen aikatauluista johtuva 
tilanne, minkä seurauksena sydämeni oli hypähtää kurkkuun ja koko paketti olisi voinut mennä uusiksi. 
Lopulta sain kuitenkin kaiken sovittua ja haluamani kolme kolmen päivän jaksoa vahvistettua. 

Tämä on ehkä ainoa vaihe koko prosessissa, jonka koin epämiellyttäväksi. Olen pohtinut, miksi otin sen 
niin raskaasti ja luulen, että tuplaroolini tuottaja-ohjaajana vaikutti asiaan. Jouduin joitain aikatauluja 
sumpliessani ja sovittaessani tilanteeseen, jossa tuottajana minulla olisi ollut sopimuksen tuoma 
oikeus vaatia toista osapuolta luopumaan haluamastaan aikataulumuutoksesta, mutta jouduinkin itse 
suostumaan hänen asettamiin ehtoihin, jotta minun asemani ja luottamus ohjaajana ei vahingoittuisi. 

8 Storyboard tarkoittaa kuvakäsikirjoitusta. 
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Se tuntui pahalta ja väistämättä vaivasi vielä jonkin aikaa ja loi varjon koko aikatauluttamisen 
päälle. Tästä oppineena tiedän, että tulevaa projektiani varten, jossa olen sekä tuottaja että 
ohjaaja, pidän huolen siitä, että on linjatuottaja, joka on ollut jo suunnitteluvaiheen alusta asti 
mukana. Silloin voin välttyä joutumasta vastakkain esimerkiksi em. ongelmien kanssa.

Hyvä puoli tässä aikatauluttamisessa näin aikaisessa vaiheessa on, että kun saa sovittua 
ja varmistettua ihmiset ajoissa, saa projektiin juuri ne ihmiset kenet haluaakin. Mutta nyt 
haasteena oli se, että koska tämä oli koulutyö enkä voinut maksaa palkkaa opiskelijoille, niin 
minun oli vaikea sitouttaa näin aikaisessa vaiheessa muita kuin pääosastojen opiskelijoita. 
Olisin halunnut varmistua jo mm. tuotantopäälliköstä, apulaisohjaajasta, DIT:stä, 
kuvaussihteeristä, mutta kukaan pyytämäni opiskelija ei vielä halunnut lupautua mahdollisten 
tulevien tärkeiden kurssien tai työtarjousten ilmaantuessa. Jouduin opettelemaan 
kärsivällisyyttä, ja luottamaan siihen, että syksyllä olisi vielä aikaa saada koko työryhmä kokoon. 

Vaikka pyrin työlläni ja tutkimuksellani edistämään sitä, että vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja 
tulisi vaihtoehtoisten tekotapojen rinnalle, se tulee viemään varmasti aikaa ja joudun 
opettelemaan kärsivällisyyttä vastedeskin. En varmaankaan tule saamaan kaikista työryhmän 
jäsenistä varmuutta niin aikaisessa vaiheessa, mutta tulen pyrkimään siihen, että ydinryhmä 
olisi olemassa ja valmiina sitouttamaan itsensä projekteihin epävarmuudesta huolimatta. 
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4.3 Roolihenkilöiden synnyttäminen

Halusin tavata näyttelijöiden kanssa yhteisesti ensin ennen kuin antaisin heille tehtävät miettiä 
roolihenkilöilleen esikuvia omasta lähipiiristään. Koin tärkeäksi myös nähdä heidät ryhmänä, ja 
samalla voisimme käydä vielä syvemmin läpi prosessia, työskentelytapaa, kesän workshop-jaksoa 
ja muita käytännön asioita. Minua tapaaminen jännitti, saisinko kaiken kerrottua mahdollisimman 
selkeästi ja perinpohjaisesti, mikä olisi vastaanotto, miten me toimisimme yhdessä. Päätin olla 
rehellinen kaikesta mitä tiedän ja kaikesta mistä en vielä tiennyt. Tähdensin sitä, että tämä oli uutta 
myös minulle ja korostin sitä, että tämä oli prosessia, jossa kaikki etsisimme vastauksia ja ratkaisuja 
yhdessä. Kerroin omista lähtökohdistani, siitä miten Taanilan teos oli tehnyt minuun vaikutuksen 
ja valmistin heitä myös siihen, että tässäkin oli yhtenä vaihtoehtona se, että leikkaisimme kaiken 
dialogin pois. Selitin, miten Mike Leigh oli isona vaikuttajana ja innoittajana, ja sen miksi halusin 
tuottaa, ohjata sekä käsikirjoittaa itse. Puhuimme siitä, miten tarkat yksityiskohdat, roolihenkilöiden 
syvä ja varma tuntemus, harjoittelu, kokeilu ja aika olisivat tärkeitä työn mieluisuudelle ja sen 
onnistumiselle. 

Annoin heille tehtäväksi, että he kukin tahoillaan miettisivät 2-3 henkilöä heidän lähipiiristään, 
jotka he tuntisivat hyvin ja joista he voisivat ammentaa ja omaksua roolihenkilöilleen mm. 
luonteenpiirteitä, sopivia eleitä, maneereja, käyttäytymistapoja. Tällaisia ovat mm. hysteerinen nauru 
pelästyessään, muiden dominointi, puheen keskeyttäminen, jokin näkyvä tai äänekäs pakkoliike, 
muiden sanomisten kyseenalaistaminen, on aina oikeassa, alistuu muiden tahtoon, kävely-, 
puhe-, nauru-, itkutyylejä ja erilaisia reaktiotapoja. Tapaisin heidät vielä jokaisen erikseen ennen 
ensimmäistä workshopia ja keskustelisimme yhdessä heidän valitsemistaan henkilöistä, joista lopulta 
valitsisin sopivimman suhteessa muihin roolihenkilöihin. Pyysin heitä olemaan läpi koko workshop-
jakson paljastamatta toisilleen roolihenkilöistään yhtään enempää informaatiota kuin mikä olisi 
vastanäyttelijälle tai toiselle roolihenkilölle tarpeellista tietää. Siksi halusin tavata heidät erikseen, 
jotta he eivät saisi tietää etukäteen liikaa toistensa roolihenkilöistä, jotta improvisaatiotilanteissa ei 
olisi valmiiksi ennakkoasennetta ja jotta löytyisi yllättäviä ja tilanteen synnyttämiä reaktioita, jotka 
olisivat spontaaneja ja siten aidompia ja luonnollisempia. 

Minusta oli ihanaa nähdä miten näyttelijät olivat yhdessä, miten he reagoivat toisiinsa, miten he 
ryhtyivät heti miettimään ja synnyttämään ideoita roolihenkilöiden työstämiseksi ja kehittämiseksi ja 
sen miten me nauroimme paljon yhdessä. Olin helpottunut, onnellinen ja täysin vakuuttunut siitä, 
että olin tehnyt oikeat näyttelijävalinnat.

Kahdenkeskeisissä tapaamisissa tapasin ensin taksikuskia näyttelevän Samuli Niittymäen, sitten 
pikkusiskoa Meriä näyttelevän Marika Parkkomäen ja viimeiseksi isosiskoa Iiristä näyttelevän Liisa 
Mustosen. Samulilla oli kolme henkilöä, Marikalla kaksi ja Liisalla yksi, josta hän oli vakuuttunut, 
että tässä henkilössä olisi juuri sellaisia piirteitä ja käyttäytyi niin kuin hän ajatteli roolihenkilönsä 
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Iiriksenkin käyttäytyvän. Minulle ei ollut väliä, olivatko oikeat henkilöt samaa sukupuolta 
kuin roolihenkilöt. Minulle tärkeämpää oli löytää henkilöitä, jotka luonteeltaan voisivat olla 
sen kaltaisia kuin mitä näyttelijä oli ajatellut omasta roolihenkilöstään, joiden luonteita ja 
fyysistä olemusta ja olemista näyttelijä voisi sitten tutkia ja johon näyttelijä voisi tukeutua 
koko roolihenkilön kehittämisen ja löytämisen prosessin ajan. Oli mielenkiintoista keskustella 
eri henkilöistä, nähdä mihin kukin näyttelijä on keskittynyt, mikä on kullekin näyttelijälle 
roolihenkilön synnyttämisessä ja kehittämisessä tärkeintä. Kun toinen lähti liikkeelle 
roolihenkilön fyysisestä olemuksesta, vartalon hallinnasta ja liikekielestä, niin toiselle taas 
roolihenkilön hyvinkin tarkka luonneanalyysi ja syy/seuraussuhde olivat etusijalla. Kirjasin 
kaikki yksityiskohdat, kuvailut ja pohdinnat ylös ja keräsin niistä kiinnostavimmat, kullekin 
roolihenkilölle sopivimmat ja kokonaisuutta parhaiten palvelevat piirteet yhteen ja lähetin 
jokaiselle oman yhteenvedon siihen asti löytämästämme roolihenkilöstä. 

          Esimerkki isosiskon yhteenvedosta:

Isosiskon luonne

- oikeudenmukainen, tunnollinen, hyvin käyttäytyvä ja kohtelias, huoliteltu ja 
tarkka/kontrolloitu ja kontrolloiva - huomauttaa toisen ulkonäöstä, tekemisestä, 
tunteista ja kaikesta, koska on aina oikeassa ja siten myös oikeutettu 
huomauttamaan
- nopea sanoissaan ja ajatuksissaan, verbaalisesti lahjakas - harkitsee sanojaan 
äärimmäisen tarkasti, harkinta on myös ase/vallankäyttöä, terävä ja älykäs, 
suuttuessaan menee henkilökohtaisuuksiin ja osaa olla todella ilkeä
- nurkkaan ajettuna hakee sitä, että toinen räjähtäisi, jotta voi hylätä ja laittaa 
toisen syyksi kaiken
- ei osaa ilmaista tunteitaan tai käsitellä niitä, tukahdutettu aggressio ja konfliktin 
pelko, vaikka samalla aiheuttaa sitä omalla käytöksellään
- käänteiskieltä hymyssä suin
- hoitaa kaiken elämässään tarkasti, ei mokaa koskaan, ulkoisesti täydellinen 
ihminen, aina paras kaikessa, ollut sellainen pienestä tytöstä lähtien
- ei kestä kritiikkiä, kääntää sen heti toisen syyksi
- työnarkomaani
- äärimmäisen haavoittuva ja herkkä, mutta ei paljasta sitä koskaan
- äärimmäisen kilpailuhenkinen, aina pitää voittaa
- ei osaa pyytää anteeksi
- ei osaa pyytää apua
- ei kestä kenessäkään avuttomuutta

Toimintoja
- niska on herkkä alue, käsi menee usein sinne kun hermostuu, turvapaikka
- pureskelee kynsiään
- käteen rapsuttelua, näpräilee sormiaan kun on ajatuksissaan
- suojelee käsiään, inhoaa, jos ranteisiin tartutaan
- tiedostaa naiseutensa ja meikkaa ja pitää itsestään huolen
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Muuta
- huolellinen ja hoidettu, housupuku, poolopaita, hiukset ja meikki hyvin ja tyylikkäästi
- mahdollisesti ammattimuusikko orkesterissa, viulisti/huilisti, olisiko tosi lahjakas, miksi 
orkesterissa eikä luo soolouraa?
- asuu ulkomailla, Ranska, Italia?

Pyysin näyttelijöitä sisäistämään jo löydetyt asiat ja miettimään heille nimet, jotta harjoitusten 
alkaessa heillä olisi käsitys ja tuntuma siitä, kuka roolihenkilö on ja miten tämä voisi toimia eri 
tilanteissa. Halusin aloittaa workshopit niin, että näyttelijät olisivat tilanteissa roolihenkilöinään 
eikä niin, että enää keskittyisimme hakemaan roolihenkilöitä erikseen. En tietenkään olettanut 
roolihenkilöiden olevan valmiit heti aloittaessamme, ideahan oli se, että he kehittyisivät tarinankin 
kehittyessä. Mutta olennaista oli se, että näyttelijät tietäisivät jo suhteellisen paljon roolihenkilöistään 
pystyäkseen heittäytymään heidän kanssaan eri tilanteisiin. 

Liisa (näyttelijä) kertoi, että hänelle tuli jo heti synopsiksen luettuaan mieleen eräs hänen tuntemansa 
henkilö, joka muistutti niitä asioita, joita hän jo siinä vaiheessa tiesi roolihenkilöstään. Hänestä 
oli tosi tärkeää, ei vain prosessin alulle, vaan myös myöhemmässä vaiheessa, että roolihenkilö 
perustui olemassa olevaan henkilöön, että se oli todellisessa ihmisessä kiinni. Se, että on olemassa 
jotain konkreettista, on olemassa konkreettinen mielikuva ja jonkinlainen ymmärrys roolihenkilön 
psykologiasta, on hänestä olennaista. Hänestä myös se, kun oli oikea ihminen tiedossa, joka käyttäytyy 
todellisuudessakin aina tietyllä tavalla ja pystyy ajattelemaan roolihenkilön ääripäitä, ennen kuin 
tietää sen kummempaa roolihenkilöstä, antoi mahdollisuuden olla uskaliaampi, avoimempi ja 
vapaampi. 

”Roolihenkilöstä tulee paljon kokonaisempi ja täydempi silloin kun se on todellisuudessa, 
oikeassa ihmisessä kiinni ja jos on syventynyt siihen henkilöön ja yrittää ymmärtää tämän 
käyttäytymistä, niin joo, vapaus lisääntyy.”

Marikan mielestä oikeiden henkilöiden miettimisestä ja sen lopullisen löytämisestä oli prosessille 
valtavasti hyötyä. Hänestä se auttoi sulkemaan pois heti alusta muita vaihtoehtoja ja keskittymään 
paremmin oikeiksi koettuihin valintoihin. Ei tarvinnut hakea ja haparoida ja miettiä koko ajan 
”mitäköhän tämä nyt tekisi?” tai ”miten tämä nyt reagoisi?”, vaan se vapautti improvisoimaan 
selkeämmin ja vapaammin kun tiesi olennaiset asiat ja roolihenkilön rajat ja voimat. 

Samuli kertoi jälkikäteen, että hän olisi ihan kokeiluna kaivannut lyhyttä harjoitusta roolihenkilönään 
ennen workshopia ja elokuvan tarinan kohtauksien harjoittelemista. Tilannetta, jossa hän olisi 
voinut kokeilla jossain minun valitsemassani/ohjaamassani tilanteessa taksikuskina olemista ja 
hyödyntää niitä asioita ja piirteitä, joista olimme keskustelleet. Olin työstänyt kaksi päivää siskojen 
välistä suhdetta pelkästään Liisan ja Marikan kanssa ja Samuli tuli vasta kolmantena päivänä mukaan. 
Tämä oli varmaan omiaan vahvistamaan hänen kaipaamaansa ja toivomaansa kokeilua. Koska 
Liisa ja Marika olivat saaneet kokeilla kaksi päivää roolihenkilöidensä kanssa ilman, että olimme 



29

harjoitelleet tai improvisoineet varsinaisen tarinan kohtauksia, heillä oli jo tietoa ja tottumusta 
työskentelytapaan. Olisi ollut reilua, että Samuli olisi saanut tällaisen mahdollisuuden tutustua 
roolihenkilöönsä ennen kuin roolihenkilö lähti kylmiltään rakentamaan muiden kanssa yhteistä 
tarinaa. 

Mielestäni oli tosi tärkeää, että Samuli mainitsi asiasta. Myönnän, että suunnitellessani 
improvisaatioharjoituksia olin niin keskittynyt tarinan maailman rakentamiseen, ja 
enemmänkin siihen, että siskot tarvitsevat aikaa saadakseen yhteisen historian ja pohjan 
suhteelleen. Olisi hyvä, että taksikuskin roolihenkilö olisi heille tuntematon ja tilanne lähtisi 
heidän välillään tuoreesti liikkeelle. Tässä kohtaa minulta jäi kuitenkin huomaamatta se, että 
vaikka tilanne olisi roolihenkilön kannalta kunnossa, Samulille näyttelijänä se ei välttämättä 
ollut niin hyvä asia. Hän olisi yhtälailla tarvinnut konkreettista kosketuspintaa ja mahdollisuutta 
tutustua roolihenkilöönsä kuin Liisa ja Marikakin. 
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4.4 Workshop-jakso (kesäkuu-heinäkuu, 2015)

Mitä workshop-jakso on?
Workshop-jakson tarkoituksena oli antaa kaikille työryhmän jäsenille mahdollisuus harjoitella ja 
kokeilla mm. erilaisia tapoja, ideoita, käytäntöjä, kalustoa, materiaaleja, rekvisiittaa, äärirajoja, 
tyylejä ja ajan kanssa etsimällä löytää lopputulosta ajatellen parhaat mahdolliset vaihtoehdot ja 
ratkaisut omalle ja muiden työskentelylle. Niissä olisi mahdollisuus hakea yhteistä kieltä, toimivaa 
kommunikaatiota ja ymmärrystä muiden työskentelylle ja työskentelytavoille, mikä varmasti 
helpottaisi varsinaisten kuvausten sujuvuutta.  Myös tarinan rakentaminen ja kehittäminen yhdessä 
antaisi omaan tekemiseen varmuutta ja syvyyttä. 

Workshopien aikana näyttelijöiden kanssa oli tarkoitus yhdessä syventää ja sisäistää heidän 
kehittämiään roolihenkilöitä ja niiden suhdetta toisiinsa improvisoimalla minun antamieni tarkasti 
rajattujen lyhyiden kohtausten sisällä. Minun oli tarkoitus kuvata ja äänittää kaikki harjoitukset. 
Ensimmäisen workshopin jälkeen litteroisin kaiken materiaalin, kävisin sen läpi ja lähtisin 
kirjoittamaan siitä käsikirjoitusta. Seuraavassa workshopissa olisi tarkoitus jatkaa siitä, mihin 
olimme päätyneet edellisessä ja taas sen päätyttyä jatkaisin käsikirjoituksen työstämistä samalla 
tavalla, tavoitteenani käsikirjoitus, joka olisi niin valmis että viimeisessä workshopissa voisimme 
kokeilla läpimenoa. Tässä vaiheessa suunnitelmana oli, että kirjoittaisin lopullisen ja valmiin version 
käsikirjoituksesta workshop-jakson jälkeen.
 
Muun työryhmän kuin näyttelijöiden olisi tarkoitus saada maksimaalinen hyöty mahdollisuudesta 
kokeilla omalle työlleen parasta mahdollista toteutustapaa. Esimerkiksi Jonatanilla oli koululta lainassa 
Blackmagic-merkkinen kamera ja erilaisia objektiiveja, ja vaikka ne eivät tulisi olemaan se kalusto, 
jolla hän kuvaisi elokuvan, hän pystyisi silti konkreettisesti kokeilemaan erilaisia asioita ja venyttämään 
omaa mielikuvitustaan ja luovuuttaan äärimmilleen, koska pystyi heti toteamaan ja näkemään mm. 
mikä kuvakulma, objektiivivaihtoehto tai kuvakoko toimisi ja mikä ei. Myös siitä, että hänellä ja 
näyttelijöillä oli mahdollisuus tutustua toistensa liikekieleen, rytmeihin ja läheiseen läsnäoloon olisi 
etua ahtaassa autossa tapahtuvia kuvauksia ajatellen. 

Liisalla (pukusuunnittelija) oli workshopeissa tarkoitus perehtyä ja työstää yhdessä näyttelijöiden 
kanssa kunkin roolihenkilölle parhaiten sopivaa puvustusta. Olimme käyneet hakemassa YLE:n 
pukuvarastosta vaatteita, joilla näyttelijät voisivat harjoitella, sellaisia, jossa oli niitä elementtejä, joita 
olimme miettineet aikaisemmin (kutiavia materiaaleja, liian tiukkoja malleja jne.) sekä sen perusteella 
mitä olin jo ehtinyt käymään näyttelijöiden kanssa läpi. Näyttelijöillä olisi mahdollisuus kokeilla eri 
vaihtoehtoja ja he voisivat sitten harjoitella oikeiksi koetuissa, jolloin luonteva oleminen löytyisi. 
Liisalla olisi mahdollisuus edetä samanaikaisesti roolihenkilöiden ja tarinan maailman kehityksen 
kanssa ja reagoida heti näyttelijöiden vaatimiin tilanteisiin. Hän pystyisi näkemään suoraan, miten 
materiaalit, värit ja mallit käyttäytyisivät kullakin näyttelijällä, mitkä kankaat ja tekstuurit eivät 
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toimisi, mitkä kuluisivat heti tai eivät kestäisikään näyttelijän liikehdintää jne. Hänestä se oli 
ainutlaatuinen ja harvinainen tilaisuus ja hän uskoi sen voivan tukea myös näyttelijäntyötä. 

Workshop-jakso sisälsi kolme erillistä kolmen päivän jaksoa, joista ensimmäinen sijoittui 
kesäkuulle ja kaksi muuta heinäkuulle. Kaksi ensimmäistä järjestettiin Suomen Näyttelijäliiton 
harjoitustiloissa ja viimeinen koulussa Lumen elokuvastudiossa. Halusin kahden ensimmäisen 
olevan poissa koulun tiloista, kaikille uudessa työympäristössä, jossa tiesin olevan hyvin tilaa, 
haluamaani rauhaa sekä olennaiset wc- ja keittiötilat. Elokuvastudiossa pidettävän viimeisen 
workshopin tarkoitus oli saada tila, jonne saisimme sisälle kuvausauton kaltaisen auton, 
jolloin pystyisimme konkreettisesti kokeilemaan ja hahmottamaan, simuloimaan suunnilleen 
samankaltaisen tilanteen kuin mitä kuvauksissa tulisi olemaan ja näkemään kaiken sen mitä 
kuvauksissa tarvitsisimme ja pitäisi ottaa huomioon.  Vaikka auto ei liikkuisi eikä meillä olisi 
trailerin kokeilumahdollisuutta, niin se, että kaikki saisivat kokea ahtaan auton, harjoitella siinä 
ja lopuksi toteuttaa läpimenona tarina, oli sisällön kehittymisen, tarinan sisäistämisen ja oman 
työtavan löytämisen kannalta olennaisen tärkeää. 

Olin suunnitellut workshop-jakson niin, että päivittäinen työaika olisi enintään kahdeksan 
tuntia. Vaikka tiesin, että se oli liikaa improvisaatiolle ja yhtäjaksoiselle harjoittelemiselle, 
halusin silti laittaa niihin riittävästi aikaa, jotta välttyisimme turhalta hosumiselta ja 
kiirehtimiseltä ja saisimme tilaa ja rauhaa myös keskustelulle ja asioiden läpikäymiselle.  
Kuten aikaisemmin kävi ilmi, olin suunnitellut ensimmäisen workshopin siten, että kahtena 
ensimmäisenä päivänä näyttelijöistä olisi mukana vain siskoja näyttelevät Liisa ja Marika ja 
viimeisenä päivänä mukaan tulisi taksikuskia näyttelevä Samuli. Toisessa ja kolmannessa 
olisivat sitten kaikki mukana koko ajan. Alusta asti muusta työryhmästä olisivat mukana koko 
ajan Jonatan, Tuukka, Liisa (pukusuunnittelija), Heidi ja epäsäännöllisesti Kalle, Mari, H-P ja 
säveltäjä Tuomas Hautala. 
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Ensimmäinen workshop, WS I (ma 15.6 - ke 17.6)
Ensimmäinen workshop alkoi heti opetuksella. Minun olisi pitänyt edellisiltana varmistaa kaikilta 
alkamisaika tekstiviestillä, jotta aamu ei olisi venynyt tunnilla myöhästymisen takia. Toisaalta tämä 
oli ehkä hyvä pehmeä lasku, huomasin olevani ylikierroksilla aamusta, jännitin, miten kaikki tulisi 
sujumaan ja miten päivä lähtisi liikkeelle. Odottaminen ja rauhoittuminen tekivät siis varmasti hyvää.
 
Aloitin pelkästään siskoja näyttelevien Liisan ja Marikan kanssa siksi, että halusin antaa heidän 
roolihenkilöilleen aikaa tutustua ja tulla tutuksi toisilleen ja rakentaa heille yhteisen historian ja 
suhteen. Olin valmistellut erilaisia, tunnetiloiltaan laidasta laitaan olevia tilanteita/kohtauksia siskojen 
lapsuudesta (mm. riitoja, iloisia hetkiä, yhteisiä salaisuuksia, leikkihetkiä, tappeluita). Valmistamani 
harjoitukset sisälsivät tilanteita, joissa oli joko alusta asti riitaa, tai jotka päätyisivät riitaan, koska se 
olisi se tila, jossa siskot tulisivat olemaan elokuvan tarinassa. Mutta henkisesti raskaiden harjoitusten 
väliin sijoitin myös tilanteita, joissa roolihenkilöt saivat kokea iloa ja läheisyyttä. Työpäiväkirjaani olen 
kirjoittanut haluavani saada siskoille yhteyden ja kosketuksen siihen, millaista heillä olisi voinut olla 
lapsuudessa ja minkälainen heidän suhteensa silloin olisi voinut olla, jotta löytyisi yhteys siihen miksi 
he käyttäytyisivät niin kuin käyttäytyvät aikuisina.

          Esimerkki harjoitusmuistiinpanoistani 15.6:

Mikä on riidan syy? He itse. Mistä johtuu tunnelman kireys? Mistä/miten riita lähtee 
liikkeelle? -muistot, menneisyys, suru, toisen läsnäolo, maisemat, tavarat.
Miten riita kehittyy ja miten se ajautuu jäätävään konfliktiin? 
Tulon syy-ei vielä voi eikä tarvitse lyödä lukkoon. Voisi olla hautajaiset, perinnön jako, vielä 
ei tarvitse määritellä sitä.
Isosiskoa ärsyttää toisen syntymä ja olemassaolo, pikkusiskoa ärsyttää toisen 
välinpitämättömyys ja alentava asenne, se että saa toiselta rakkautta.
Keitä he ovat ja mitä he ovat toisilleen?

Täsmensin näyttelijöille harjoitusten alussa, että ensimmäiset kaksi päivää ei olisi tarkoitus 
improvisoida elokuvaan tulevia kohtauksia tai tilanteita, vaan pelkästään kohtauksia heidän 
menneisyydestä ja lapsuudesta. En siinä vaiheessa vielä tiennyt, että tulisin käyttämään paljonkin 
näiden kahden ensimmäisen päivän harjoitusten materiaalista lopullisessa käsikirjoituksessa. 
Kohtaukset ja tilanteet tulisivat olemaan lyhyitä, enintään viisiminuuttisia ja tulisin pistämään 
tilanteen poikki kun kokisin saaneeni haluamani tai kun huomaisin tilanteen menevän väärille raiteille. 

Annoin näyttelijöille aina tilan, jossa kyseinen tilanne/kohtaus lapsuudesta tapahtuu ja kummallekin 
erikseen, toisiltaan tietämättä sisäiset suunnat, johon päätyä/minne mennä ja millä tunnetilalla. 
Halusin kokeilla erilaisia reaktioita, kuten esimerkiksi, että toinen ei itke, vaikka miten saisi haukkuja 
toiselta. Tai että toinen myöntyy kaikkeen mitä toinen sanoo. Ennen improvisaatioita kuiskasin 
erikseen näyttelijöille ohjeita ja suuntia, miten halusin heidän roolihenkilön toimivan tilanteessa. 
Kuten aikaisemmin jo kerroin, kuiskauksen syynä oli se, että näyttelijät eivät saisi tietää toistensa 
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motivaatioita ja asennetta, jotta he voisivat spontaanisti ja intuitiivisesti ja pelkästään oman 
roolihenkilön tietämyksen kautta reagoida tilanteeseen. Saatoin myös kesken kohtauksen 
mennä kuiskaamaan näyttelijän korvaan ohjeita, mihin suuntaan halusin tämän menevän, 
jos koin sen poikkeavan haluamastani suunnasta tai jos tilanne synnytti uusia ideoita joita 
halusin heti kokeilla. Marika on myöhemmin todennut kuiskaamisen olleen hänestä todella 
hyvä asia. Hänestä se piti oman tekemisen ja roolihenkilön niin avoinna, kun ei ollut ehtinyt 
muodostaa tai muodostua ennakkosuhtautumista tai asennetta tai valmistella itselle 
puolustusmekanismeja näyttelijänä tai roolihenkilönä. 

”Sitä oli aivan eri tavalla herkillä ja läsnä kun ei tiennyt yhtään mitä toiselta oli 
tulossa ja silloin kuunteli todella tarkasti jopa toisen hengitystä, jolloin oma 
läsnäolo ja keskittyminen olivat koko ajan sata prosenttista. Tämä tosin teki 
harjoituksista äärimmäisen uuvuttavia sekä henkisesti että fyysisesti, koska sitä oli 
jatkuvassa etukenossa ja keskittyneenä jolloin vartalo on jatkuvassa valmiustilassa. 
Mutta se antoi valtavasti roolihenkilön ja minun ja Liisan näyttelemän Iiriksen 
väliselle suhteelle.” 

Sekä Marika että Liisa ovat kumpikin puhuneet siitä, miten välttämätöntä heidän 
roolihenkilöiden suhteelle oli saada viettää kaksi päivää kahdestaan luoden roolihenkilöidensä 
menneisyyttä ja suhdetta. Liisa kertoi vielä prosessin tärkeyden lisäksi, että heistä tuli 
Marikan kanssa oikeassakin elämässä läheisiä toisilleen. Hän totesi, että kun kaksi päivää 
tekee intensiivisesti hyvinkin rankkoja harjoituksia ja improvisoi toisen kanssa läheisesti, ihan 
fyysisestikin läheisesti, pienellä sohvalla vierekkäin, pienen pöydän ympärillä, vierekkäisillä 



34

patjoilla, rajatuissa tilanteissa, lastenhuoneessa, autossa aina jossain tilassa kahdestaan, niin se 
todella lähensi heitä ja heidän roolihenkilöitään. Marika on sanonut myös, miten hän oppi tämän 
prosessin aikana sen, miten tärkeää asioiden juurruttaminen, vankan pohjan luominen ja todella 
avoimena oleminen on. 

”Että todella kuuntelee vastanäyttelijänsä jokaisen sanan ja prosessoi sitä eikä vain 
näyttele kuuntelevansa.”

Olin todella yllättynyt heti ensimmäisen harjoituksen jälkeen siitä, miten näyttelijät improvisoivat 
roolihenkilöillään tilanteita juuri niin kuin olin ne kuvitellut päässäni ja ajatellutkin. Minun ei tarvinnut 
paljoakaan ohjeistaa heidän välistä suhdetta, hyvin nopeasti alun alkaen oli selvää, kuka on isosisko 
ja kuka pikkusisko ja kuka määrää ketäkin. Minulle oli tärkeintä tässä vaiheessa saada sisarusten 
välinen suhde toimimaan siten kuin olin sen kuvitellutkin miettiessäni lopullista tarinaa. Oli myös 
äärimmäisen tärkeää huomata, miten harjoitusten myötä siskojen välinen suhde vain syveni. 
Etenimme kahden päivän aikana siten, että alussa lähdimme liikkeelle ihan lapsuuden tilanteista 
ja toisen päivän lopuksi he olivat jo aikuisia. Heidän välinen näyttelijäntyö ja improvisointi olivat jo 
niin luontevia ja selkeitä, että tilanteet jatkuivat aina vain edellisestä eikä tarvinnut aloittaa nollasta 
ja rakentaa suhdetta joka kerta uudestaan.  Uskalsin ensimmäistä kertaa ajatella, että workshopien 
tarkoitus syventää ja saada luontevaksi näyttelijäntyö osoittautuisi hyödyksi. 

Lapsuuden tilanteita improvisoitaessa näyttelijöillä oli päällään versioita aikuisten roolihenkilöiden 
vaatteista. Tämä loi tarinan kertomaan hetkeen hyvin erityisen tason koko improvisaatiolle. He 
eivät esittäneet lapsia vaan roolihenkilöt ikään kuin elivät aikuisina tilanteet ja muistot uudestaan. 
Tämä auttoi rakentamaan tilanteista henkisesti paljon monitasoisempia, eri ikävaiheet ja monet eri 
tunnetilat elivät rinnakkain. En osannut ajatellakaan, miten suoraan nuo harjoitukset johtivat siihen, 
mitä halusin ja mitä tarvitsisin kertomaan monella eri tasolla kulkeva ja täyteen vaiettuja sanoja ja 
kipeitä asioita ahdettua elokuvaa. Tuntui kuin he olisivat oikeastikin eläneet tilanteet läpi, niin aidon ja 
syvältä kumpuavien tunteiden kautta roolihenkilöt reagoivat toisiinsa. 

Esimerkkejä ensimmäisistä harjoituksista, jossa haimme tilanteita siskojen lapsuudesta aikuisuuteen:
Hain tilanteita, jossa he kokeilisivat äärirajojaan ja vahvistaisivat näin myös omien roolihenkilöidensä 
luonteita ja valta-asemia. Kerroin kummallekin yleisen tilanteen ja kuiskasin erikseen ohjeet siitä 
mistä pitää kiinni omassa tekemisessä, esim. toinen ei saa ruveta itkemään vaikka toinen olisi miten 
ilkeä ja julma, toinen taas menisi niin pitkälle, että saisi toisen itkemään.

           Bussissa (6- ja 7-vuotiaita)
Äiti on päättänyt laittaa siskokset kesäleirille, isosisko ei olisi halunnut lähteä ja on 
vihainen äidille ja päättänyt olla vilkuttamatta äidille, joka on saattamassa heitä bussille. 
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Pikkusiskolla on jo ikävä äitiä ja häntä itkettää lähtö ja ero äidistä.
-Isosisko ei suostu katsomaan tai vilkuttamaan äidille. Istuu ikkunapaikalla ja aikoo 
estää myös pikkusiskoaan vilkuttamasta ja hyvästelemästä äitiä. Ei saa antaa periksi 
vaikka pikkusisko rupeaisi itkemään, se vain ärsyttää häntä enemmän.
-Pikkusisko on alusta asti itkuinen ja äiti-ikävä vain kasvaa, tekee kaikkensa, että saa 
vilkutettua äidille ja pyrkii ikkunalle näkemään äitiä.

           Sängyssä (7- ja 8-vuotiaita)
- Siskot ovat menossa nukkumaan kun yhtäkkiä isosisko rupeaa kertomaan 
pikkusiskolle tarinaa siitä, miten tämä on löytynyt ojasta. Että heidän 
vanhempansa, jotka ovat oikeasti vain isosiskon oikeat vanhemmat, olivat pelkästä 
säälistä ottaneet pikkusiskon suojiinsa. Jos pikkusisko ei aina tottelisi isosiskoa 
kaikessa, ja vannoisi olemaan kertomatta tätä tarinaa, isosisko kertoisi äidille ja 
isälle, että tämä oli ollut ilkeä ja tuhma ja ne hylkäisivät hänet taas ojaan. Isosiskon 
olisi jatkettava keinolla millä hyvänsä, että saa pikkusiskon itkemään, vakuuttaa ja 
pitää kiinni tarinastaan.
- Pikkusisko on alussa innokas kuulemaan tarinaa, sitten rupeaa uskomaan ja 
pelottamaan ja yrittää kääntää sen vitsiksi ja väittää, että ei usko, kyyneleitä rupeaa 
tulemaan ja suru puskemaan pinnalle, mutta on päättänyt, että ei anna siskolleen 
sitä iloa, että itkisi.
Makaavat vierekkäisillä patjoilla lattialla. 

Lastenhuoneessa (9- ja 10-vuotiaita)
- Isosisko on epäillyt, että pikkusisko on varastanut hänen kumikokoelmansa ja 
tarkistettuaan asian löytää ne pikkusiskonsa laatikosta. Nauttii valta-asemastaan 
ja siitä, että saa pikkusiskon alistumaan tahtoonsa ja tekemällä ja myöntymällä 
kaikkeen mitä haluaa, koska uhkaa paljastaa asian äidille ja isälle. 
- Pikkusisko on jäänyt kiinni kumikokoelman varastamisesta. Hän on kauhuissaan ja 
pelkää, että isosisko kertoo äidille ja isälle. Alistuu ja suostuu kaikkeen mitä isosisko 
sanoo ja vaatii. Myöntyy kaikelle haukkumiselle ja ilkeydelle mitä isosisko tästä 
sanoo, kunhan ei vain kertoisi äidille ja isälle. 
He istuvat pöydän äärellä vastakkain. Isosisko tuijottaa hymyillen pikkusiskoaan, 
joka yrittää vältellä tämän katsetta. 

Äidin hautajaiset (23- ja 24-vuotiaita)
Ovat autossa matkalla äidin hautajaisista muistotilaisuuteen. 
-Pikkusisko rupeaa itkemään ja haluaisi siskoltaan halauksen kun tuntuu niin 
pahalta.
-Isosiskoa ärsyttää pikkusiskon avuttomuus ja itkeminen, valittaa ja pilkkaa tätä 
itkemisestä eikä suostu lohduttamaan siskoaan.

Kaikkien näyttelijöiden mielestä se, että improvisaatio ja antamani kohtaukset olivat 
selkeästi rajattuja ja tarkasti määrättyjä oli vapauttavampaa ja mieluisampaa kuin se, että 
olisi vain tyhjästä synnyttämistä. Liisan mielestä jos ei ole selkeää suuntaa ja määränpäätä, 
improvisoiminen saattaa olla aika tyhjää ja väsyttävää. 

”Nimenomaan sinun valmistelema tarkka muoto ja rakenne antoivat minulle 
varmuuden siitä, että olen jossain rajoissa ja minulta halutaan jotakin, mutta olen 
täysin vapaa kaikilla eri tavoilla menemään omia reittejäni maalia kohti.”
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Samulille, joka ei erityisesti pidä improvisoimisesta sanoi, että siinä kohtaa ei edes tuntunut siltä 
kuin olisi improvisoinut, että se oli melkein sama kuin olisi ollut käsikirjoitus kun ohjeet, tilanteet 
ja suunnat olivat niin selkeät. Hänestäkin se, mitä rajatummat ja tarkemmat ohjeet olivat, niin sitä 
vapautuneempi ja helpompi on silloin luomaan. 

Kolmantena päivänä taksikuskia näyttelevä Samuli tuli mukaan. Tunnelma oli hyvin erikoinen sinä 
aamuna, kaikkia taisi hieman jännittää uusi tulokas, myös varmasti häntä itseään. Koska kaksi 
edellistä päivää olivat olleet niin intensiiviset ja raskaat ja kun joukkoon yhtäkkiä tulee iloinen, virkeä 
ja roolihenkilösiskojen menneisyydestä tietämätön, kukaan ei oikein osannut suhtautua. Liisa on 
myöhemmin kuvaillut tilannetta näin:

”Yhtäkkiä kun sinne tuodaan yksi ylimääräinen ihminen, niin millaiset jännitteet se 
aiheuttikaan. Kun nyt muistelen mitä minussa itsessäni silloin tapahtui, siihen tuli joku 
hysterian taso kun siihen tuli ulkopuolinen ja sen tajuaa, että se vaikuttaa siihen hetkeen 
ja kohtaamiseen ja toivottavasti näkyisi myös lopputuloksessa. Ehkä se on joku sellainen, 
joka voi olla minulle ominaista, että koska näyttelijänähän sitä luo oman kehän, jonka 
sisällä on kyse rajoista ja samanaikaisesti omista rajoista, häpeästä ja suostumuksesta, 
niin me olimme Marikan kanssa ehtineet luoda oma kehämme ja sitten siihen tulee 
ulkopuolinen, niin se menee ikään kuin rikki ja se aiheutti jonkun hysterian ja sen 
hysterian kautta sellaisen yllättävän läheisyyden Samulin kanssa.”

Olin pyrkinytkin juuri tuohon Liisan kuvaileman tunteen hakemiseen, halusin siskojen ja taksikuskin 
välille etäisyyttä ja selkeän eron siskojen väliseen suhteeseen, suhteessa ei olisi mitään tuttavallista. 
En vielä workshopissa täysin ymmärtänyt tuon oudon ja vaikealtakin tuntuvan tunnelman todellista 
merkitystä. Muistan kuitenkin pohtineeni, että ehkä tästä on hyötyä, että ehkä tällainen särö 
tunnelmaan on juuri se, mitä elokuva vaatii, että ehkä kaikki eteneekin täysin luontevasti niin kuin 
pitääkin. Tuleehan taksikuski tarinassakin vasta myöhemmin mukaan ja rikkoo siskojen välisen 
yhteyden. Toisaalta ajattelin, että ehkä olinkin tehnyt virheen, että tämä outo, vaikea tunnelma on 
minun ja huonon ohjaamiseni syytä, että ehkä minun olisikin pitänyt ottaa alusta asti kaikki näyttelijät 
mukaan. Huomasin hämmentyneeni paljonkin tästä erilaisesta ja sekavasta tunnelmasta, enkä 
saanut siitä kiinni tai tiennyt välittömästi, mistä se johtui. Koin, että olin huono ryhmän johtaja, kun 
en tiennyt mitä tehdä. Sen sijaan, että olisin antanut tilanteen olla ja katsoa rauhassa mitä tapahtuu, 
rupesin toimimaan liikaa ja ehkä vähän kiirehtimään tilanteiden ratkaisemista. 

Aloitimme improvisoimaan tarinassa olevia tilanteita ja kohtauksia. Lähdimme liikkeelle tarinan 
alusta, siitä kun siskot saapuvat lentokentälle. Olin valmistanut erilaisia kohtauksia, jossa halusin 
roolihenkilöille erilaisia toimintoja ja tunnetiloja. Halusin kokeilla, mitä erilaisia reaktioita ja hetkiä 
nämä syöttämäni maneerit, oireet tai vaivat voisivat synnyttää, minkälaisia vastuksia ja esteitä nousisi 
esiin. Etenimme tarinassa eteenpäin. Tunsin huonoa omatuntoa siitä, että Samulin roolihenkilöllä ei 
ollut niin paljon tekemistä, vaikka se olikin tarkoitus, hänhän on tarinassa enemmänkin sivustakatsoja 
ja tarkkailija. Mutta koska olin vakuuttunut siitä, että Samuli näyttelijänä koki jääneensä ulkopuoliseksi 
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ja vähemmälle, ryhdyin syöttämään hänelle järjettömästi ohjeita ja turhia toimintoja ja 
tekemistä. Ajattelin, että näin saisin hänet nopeasti ajettua sisään luomaamme maailmaan, ja 
tässä sekoitin Samulin kohdalla roolihenkilön ja näyttelijän. 

Voisi ajatella, että tilanne oli sama, josta kerroin aikaisemmin, eli siitä, kun Samuli kertoi 
kaivanneensa roolihenkilönä jonkinlaista harjoitusta ennen mukaan tuloaan. Olin varmaan 
alitajunnassa kokenut silloin samoin, mutta en ollut tehnyt asialle silloin mitään. Nyt kun 
olin oudossa ja epämukavassa tilanteessa, johon minulla ei ollut ratkaisua, tämä ponnahti 
uudestaan esiin. Nyt pystyin tekemään jotain ja päätin muuttaa tilannetta kuvitellen korjaavani 
yleistä tunnelmaa, jolla ei ollut mitään tekemistä koko asian kanssa. Haastatellessani Samulia 
prosessista ja puhuttuamme tästä asiasta hän muistaa kyllä tämän, mutta se ei ollut haitannut 
häntä tai ollut hänestä kiusallista, hänestä oli vain tuntunut, että vähempikin ohjeistus olisi 
riittänyt.

Vaikka sinä päivänä prosessissa tapahtui paljon tärkeitä ja lopputulosta ajatellen ratkaisevia 
asioita, olin jo aamusta kokenut kaiken olevan vaikeaa ja muistan, miten päivän päätyttyä koin, 
että olin menettänyt voimani, päätöksentekokykyni ja uskottavuuteni ohjaajana. Istuin kaikkien 
lähdettyä tyhjässä harjoitustilassa ja itkin tunnin. Vasta ajan kuluessa pystyin näkemään, miten 
merkittävä päivä kaikkine outoine tunnelmineen ja vaikeilta tuntuvine hetkineen olikaan ollut. 
Muun työryhmän kanssa puhuttuani myöhemmin asiasta, he sanoivat, että he eivät olleet 
kokeneet minua mitenkään otteeni tai tilanteen hallinnan menettäneenä. Heistä kaikki ne 
asiat kuuluivat prosessiin ja he ottivat ne sellaisenaan, mikä oli tosi helpottavaa kuultavaa. 
Mutta itseni ja oman jaksamiseni kannalta oli tärkeä kokea tuollainen hurja päivä ja käydä 
tunnemyllerrys läpi, koska osaan tulevia kertoja varten varautua ja olla kärsivällisempi itseäni 
sekä prosessia kohtaan. Tällaisessa prosessissa ei voi oikein välttyä tuollaisesta tunteiden 
vuoristoradasta ja intensiteetistä. Nyt kun tiedän, osaan luottaa siihen, että tilanne hoitaa itse 
itsensä eikä minun tarvitse hallita ja tietää kaikkea.

Ensimmäisessä workshopissa oli syntynyt uskomattoman paljon käyttökelpoista materiaalia, 
hienoja tilanteita ja todella valmiin tuntuista dialogia, näyttelijöiden improvisaatio oli 
synnyttänyt monia vahvoja hetkiä, joissa oli luonnollisen kuuloista ja hyvää replikointia. 
Halusin aloittaa kuvatun materiaalin litteroinnin heti seuraavan päivänä, mutta pääni oli vielä 
ihan pyörällä kaikesta tapahtuneesta. Kolmen edellisen päivän aikana oli tapahtunut valtavan 
paljon, kaikki kuvat ja ajatukset, joita olin yli puoli vuotta pyöritellyt mielessäni, olivatkin 
yhtäkkiä muuttuneet eläviksi ja konkreettisiksi. Tunteenikin heittelehtivät laidasta laitaan, olin 
samanaikaisesti äärimmäisen onnellinen ja toisaalta tunsin suurta kaipuuta ja jonkinlaista 
surua. Päätin pitää muutaman päivän tauoan ja antaa asioiden laskeutua rauhassa. Kiirettä ei 
ollut, seuraava workshop oli vasta parin viikon kuluttua. 
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Käsikirjoituksen ensimmäinen versio 
Ryhdyin käymään läpi workshopissa kuvaamaani materiaalia lähtien liikkeelle ensimmäisestä 
improvisaatioharjoituksesta. Olin kuvannut kaikki harjoitukset Canon 6D-kameralla, jossa oli 
sisäänrakennettu mikrofoni, mutta hiljaisimmista puheista ja kuiskauksista oli mahdotonta saada 
selvää. Tuukan läsnäolon tärkeys oli tässä vaiheessa ilmeistä, koska ilman hänen äänitystään monet 
tärkeät ja lopulliseen elokuvaankin päätyneet repliikit olisi jäänyt saamatta.
Kirjoitin käsin kaikki repliikit sekä sellaiset näyttelijöiden toiminnot, jotka voisivat olla hyödyksi tarinan 
rakentamisessa, koska se on minulle tapa sisäistää ja muistaa paremmin kirjoittamaani. Edesautoin 
näin myös seuraavaa työvaihetta, koska materiaali ehti tällä tavalla työstettynä muhia mielessäni 
kokonaisuudeksi. Litteroidessani rupesin hahmottamaan varsinaisen tarinan kaarta, syntyi paljon 
uusia ajatuksia ja huomasin ilokseni, että olimme jo päässeet ensimmäisessä workshopissa pitkälle, 
materiaalia oli syntynyt paljon, se oli monipuolista ja tiettyjä korjauksia ja täydennyksiä vaille melkein 
valmista. Olin todella yllättynyt siitä, että pystyin suoran poimimaan kohtauksia ja tilanteita melkein 
loppukohtaukseen asti. En ollut ajatellut, miten hyödyllisiä ne kaksi ensimmäistä päivää pelkästään 
siskojen kanssa olivat myös tarinan kehittymiselle. Kun olin saanut kaiken litteroitua, pidin taas 
muutaman päivän tauon. 

Koska materiaalia oli paljon, jaottelin osioihin workshopin vaiheet. Päätin pitää siskojen 
kahdenkeskeiset improvisaatioharjoitusten litteroinnit erillisinä, vaikkakin tiesin niissä olevan paljon 
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sellaista, jota aikoisin ottaa käyttööni. Saadakseni jonkinlaisen rungon aikaiseksi aloitin niistä 
harjoitteista, joissa oli taksikuski mukana ja jotka olivatkin jo varsinaisen tarinan kohtausten 
improvisaatioita. Täydentäisin siskojen kahdenkeskeisillä kohtauksilla tarinaa sitä mukaa kun 
etenisin siinä. Olin jakanut tarinan neljään isompaan kohtaukseen, jotka sitten jaoin vielä 
pienempiin osiin. 

           Esimerkki ensimmäisestä kohtauksesta: 
           1.Kohtaus

a) Siskot seisovat laukkuineen lentokentän tuloaulan edessä olevan katoksen alla. 
    Odottavat taksia.  
b) Meno taksiin, laukkujen asettaminen takakonttiin.
c) Asettuminen autoon, verhoilukankaan huomaaminen.
d) Osoitelapun etsintä.
e) Liikkeelle lähtö.

Aloitin ensimmäisestä kohtauksesta ja etsin jokaisesta eri harjoitusversiosta ensimmäisen 
kohdan (a), sitten kirjoitin ylös niissä olevat mielestäni parhaimmat ja sopivimmat repliikit,
sanat, näyttelijöiden reaktioita ja sanattomiakin toimintoja ja joskus jopa ihan kokonaisia 
jaksoja. Näin jatkoin eteenpäin ja sain lopulta karsittua yli puolet materiaalista ja rajattua 
kohtauksen jo jonkinlaiseen muotoon. Niihin kohtiin, joista minulla ei löytynyt harjoituksissa 
tarinaan nähden käyttökelpoista materiaalia, siirryin siskojen kahdenkeskisiin kohtauksiin ja 
sain sieltä tarvitsemiani täydennyksiä. Jatkoin tällä tavalla kohtaus kohtaukselta eteenpäin, 
valiten ja karsien, täydensin ja kirjoitin väleihin sieltä puuttuvia repliikkejä ja muokkailin ja 
korjailin joitakin, jotta ne sopisivat paremmin kontekstiin ja yhtäkkiä huomasin, että minulla oli 
yhtä kohtausta ja loppukohtauksen viimeistä kuvaa vaille oleva käsikirjoitus edessäni. 

En todellakaan ollut kuvitellut, että olisin ollut vielä siinä vaiheessa niin pitkällä. Yllättävä 
käänne tulisi muuttamaan jonkin verran myös tulevien workshopien sisältöjä. Nyt minulla 
olisi mahdollisuus kuulla valmis teksti ja kokeilla puuttuvien kohtausten varalle uusia 
improvisaatioharjoitteita. Päätin olla vielä lähettämättä ensimmäistä versiota näyttelijöille, 
vaan antaisin sen heille vasta toisen workshopin alussa. Halusin olla kuulemassa heidän 
reaktioitaan kun he lukisivat sen ensimmäisen kerran ääneen. 

Toiseen workshopiin liittyvien käytännön asioiden organisointia
Käsikirjoituksen valmistumisen jälkeen ryhdyin miettimään uusiksi tulevia workshopeja. 
Halusin, että luettuamme yhdessä käsikirjoituksen ja kuultuani sen mahdollisen toimivuuden 
ja mahdolliset ongelmakohdat, ryhtyisimme improvisoimaan puuttuvaa kolmatta kohtausta 
ja loppua. Jos kaikki toimisi, voisin antaa näyttelijöille aikaa opetella ensimmäistä versiota 
viimeisen workshopin läpimenoa varten samalla kuin kirjoittaisin puuttuvat kohtaukset toiseen 
versioon. 
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Kaikkien työn sujuvuuden kannalta olisi parasta, että he osaisivat läpimenossa tekstin niin hyvin, 
että heidän ei tarvitsisi lukea sitä paperista, koska tämä vain hidastaisi ja vaikeuttaisi läpimenon 
sujuvuutta. 

Jonatan oli toivonut ensimmäisen workshopin päätyttyä, että hän saisi auton jo toiseen workshopiin, 
edes yhdeksi päiväksi. Hänelle harjoitustilassa olemisen kaikki mahdollisuudet oli jo kokeiltu ja 
hyöty saavutettu. Minulle se sopi, varsinkin nyt kun käsikirjoituksen ensimmäinen versio oli valmis. 
Sovimme, että autopäivä olisi toisen workshopin viimeisenä päivänä. Saimme lainaksi kuvausautoa 
muistuttavan auton Jonatanin tutulta ja päätimme ajaa sen harjoitustilan pihalle, jossa saisimme 
rauhassa harjoitella. 

Liisan (pukusuunnittelija) kanssa kävimme uudestaan YLE:n pukuvarastossa palauttamassa 
ylimääräiset ja hakemassa lisää vaatteita. Roolihenkilöiden ulkoinen olemus oli jo melkein selkiytynyt 
ensimmäisessä workshopissa. Tiesimme esimerkiksi, käyttävätkö siskot housuja vai hametta, mikä oli 
heidän tyylinsä, sotkuinen vai huoliteltu, mitkä värisävyt olivat ominaiset kullekin jne. Liisan mielestä 
oli ollut hienoa seurata, kuinka näyttelijät alkoivat jo ensimmäisestä harjoituksesta kokeilemaan 
ja käyttämään eri asuvaihtoehtoja improvisaation aiheena. Isosiskoa Iiristä näyttelevä Liisa saattoi 
esimerkiksi huomattuaan pikkusiskoaan Meriä näyttelevän Marikan takista roikkuvan jotakin, 
huomauttaa siitä isosiskomaiseen tapaansa. Tai sitten roolihenkilöt saivat riidan aikaiseksi toisen yli-
isosta huivista, joka osui vahingossa toisen käteen ärsyttäen tätä. 

Lopuksi varmistin, että muiden lisäksi myös H-P ja Mari pääsisivät paikalle kuuntelemaan 
käsikirjoituksen lukua.
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Toinen workshop, WS II (pe 3.7 - su 5.7)
Olin suunnitellut pitäväni hienon aloituspuheen ennen ensimmäistä workshopia. Alkusähellysten 
takia se oli jäänyt pitämättä, joten päätin aloittaa toisen workshopin hieman muunnetulla ja 
huomattavasti lyhyemmällä versiolla. Kerroin, että olin saanut käsikirjoituksen ensimmäisen 
version valmiiksi ja että olin utelias kuulemaan, miten se toimisi ääneen luettuna. Kerroin 
myös valtavasta materiaalimäärästä ja siitä johtuvasta ajoittaisesta valinnan vaikeudesta. Kiitin 
työryhmää ensimmäisen workshopin intensiivisyydestä ja todella raskaiden harjoitteiden urheasta 
suoriutumisesta ja kerroin tulevien workshopien aikatauluista ja suunnitelmista. Kaikki tuntuivat 
olevan hyvin iloisia siitä, että ilmoitin seuraavan päivän vapaaksi tekstin opettelua varten. 
Alkuperäisestä puheestani otin osion, jossa ilmoitin tuottajan lähettävän terveisiä ”Bahamalta”, jonne 
hän oli lähtenyt viettämään ansaittua kesälomaansa. Mielettömän hauskuutensa lisäksi tässä vitsissä 
oli minulle henkisesti tärkeää se tosiasia, että jaoin eri roolini työvaiheet ja erottelin ne tarvittaessa 
toisistaan. Käsikirjoittajana ja syvällä ohjausvaiheessa olevana ohjaajana minun oli äärimmäisen 
tärkeää todeta tuottajan olevan kaukana minusta. Kesää koskevat tuotannolliset asiat, sopimukset ja 
suunnitelmat olin hoitanut jo keväällä ennen ensimmäistä workshopia ja nyt sain rauhassa keskittyä 
pelkästään sisältöön ja sen luomiseen.

Aloitimme lukemalla ensimmäinen version läpi. Oli mahtavaa kuulla koko tarina alusta loppuun ja 
huomata, miten rakentamani kohtaukset, valitsemani repliikit ja kirjoittamani täyttörepliikit toimivat 
täydellisesti yhteen, ja miten improvisoitu dialogi kuulosti luontevalta ja oikealta. Ensimmäisen 
version kesto luettuna oli yhteensä 19 minuuttia, joten tiesin jo siinä vaiheessa, että tarvitsisin 
enää yhden lyhyen kohtauksen, ja loppuun vielä hieman materiaalia, mutta muuten käsikirjoitus 
oli mielestäni valmis. Työryhmä oli tyytyväinen ja näyttelijöiden mielestä tarina eteni loogisesti ja 
oikein. Keskustelimme siitä ja kävimme läpi joitain kohtia, joihin lupasin palata kun saisin puuttuvan 
materiaalin sovitettua väliin. 

Liisa (pukusuunnittelija) esitteli puvut Marille ja me kerroimme hänelle siinä vaiheessa heränneitä 
ajatuksiamme hiuksista ja meikeistä. Osa työryhmästä pääsi pois, me jäimme näyttelijöiden ja Tuukan 
kanssa improvisoimaan puuttuvaa materiaalia. Halusin tarinaan vielä kohdan, jossa siskoilla olisi 
joku yhteinen asia, jota he muistelisivat ja josta he voisivat yhdessä puhua. Tarinasta puuttui vielä 
mielestäni sisarusten välinen hetken yhteys tai jonkinlainen yhteysyritys. Olin miettinyt ja suunnitellut 
etukäteen tilanteita ja aiheita sekä itse tarinassa olevia yhteisiä aiheita, mutta myös siskojen 
lapsuuteen sijoittuvia harjoitteita, joista voisi löytyä puuttuva yhteinen muisto, leikki tai kertomus. Oli 
hauska huomata, miten luontevasti näyttelijät rupesivat heti improvisoimaan ja sain hyvin iltapäivän 
aikana tarvitsemaani materiaalin. Annoin heille tehtäväksi ”vapaapäivänään” opetella tekstiä, en 
halunnut asettaa mitään paineita, sanoin, että mahdollisesti kävisimme muutamia kohtauksia läpi 
autossa kolmantena päivänä, mutta että varsinaisesti viimeiseen workshopiin viikon kuluttua olisi 
hyvä, jos he osaisivat tekstinsä niin hyvin kuin mahdollista. Uuden materiaalin litterointi sujui helposti 
ja sain ratkaistua seuraavana päivänä puuttuvan kohtauksen ja kirjoitettua sen tarinaan. 
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Toisen workshopin viimeisenä päivänä luimme ääneen toisen version käsikirjoituksesta 
ja olimme sitä mieltä, että loppu oli paljolti riippuvainen kuvasuunnittelusta. Ajattelin, 
että oli parempi jättää se hautumaan ja kokeilla eri versioita studiossa, jolloin kävisimme 
kokonaisuutena tarinaa ja sen kehityskaarta läpi. Siirryimme auton luokse sisäpihalle, ja 
Jonatan kokeili näyttelijöiden kanssa joitain kohtauksia ja tilanteita, joiden epäili aiheuttavan 
eniten suunnittelutyötä. Hän sai heti ajatuksen eri kamerapaikoista ja idean kokeilla studiossa 
bodyrig9- nimistä ratkaisua pikkusiskolle, kohtaukseen, jossa tämä lopussa ryntää taksin 
pysähdyttyä ulos autosta.  

Monia asioita selvisi ja saatiin ratkaistua toisessa workshopissa. Minulle tärkeintä oli 
käsikirjoituksen toimivuus, päätin olla välissä työstämättä sitä enempää kuin ne korjaukset, 
jotka olin luvannut näyttelijöille. Jätin muhimaan ajatuksen siitä, oliko tarinan ydin riittävän 
vahva, tuliko siskojen välinen ongelma näkyväksi ja ymmärrettäväksi vai pitäisikö sisään 
kirjoittaa vielä lisäinformaatiota heidän taustastaan ja menneisyydestään. En ollut tästä 
ollenkaan huolissani, tiesin että minulla olisi vielä hyvin aikaa sen ratkaisemiseksi ja tarinan 
hiomiseksi ennen kuin rupeaisimme syyskuussa tekemään Jonatanin kanssa varsinaista 
kuvasuunnittelua. Lähetin siis hyvillä mielin käsikirjoittajankin kesälomalle ja olin yhtäkkiä 
hirveän vapautunut ja tyytyväinen saadessani suunnitella pelkkänä ohjaajana viimeisen 
workshopin vaiheita.

9 Bodyrig tarkoittaa näyttelijän päälle asetettavaa tukiliiviä, johon voidaan kiinnittää kamera.
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Kolmas workshop, WS III (pe 10.7 - su 12.7)  
Olin edellisen ja tämän viimeisen workshopin välissä päättänyt antaa näyttelijöille vielä ensimmäisen 
päivän vapaaksi tekstin opettelua varten, koska tiesin sitä olevan paljon. Näyttelijät olivat 
kommentoineet, miten vaikeaa oli opetella improvisoitua tekstiä. Marikan mielestä teatterissa 
tekstinopetteluun käytetty mekanismi ei päde tässä prosessissa.

”Kun on itse keksinyt sanoja improvisointien aikana, eikä välttämättä aina ihan loppuun 
asti ajatellut lauseita, niin välissä saattaa olla epäloogisiakin asioita. Ja kun sinä olet 
niitä sitten kerännyt tekstiin, niin sitä on vaikeampi muistaa, se ei ole muistisysteemille 
looginen. Tosin sitten sen opeteltuaan se tuntuukin täysin loogiselta, näinhän ihmiset 
puhuvat ja sitä on todella luontevaa ja helppoa näytellä.”

Saimme myös Jonatanin kanssa miettiä tarkemmin pikkusiskon fantasiakuvaa, jonka kuvaamisen 
olimme suunnitelleet sunnuntaille. Viimeinen workshop alkoi siis elokuvastudiossa. Olimme saaneet 
sinne auton ja meillä oli mahdollisuus ruveta harjoittelemaan kunnolla. Halusin lähteä tarinan alusta 
liikkeelle ja edetä rauhassa siten, että Jonatan sai aina katsoa ja asettaa tarkasti kamerapaikan ja 
kuvata jokaisen harjoituksen. Näyttelijät osasivat yllättävän hyvin tekstinsä ja tilanteita toistaessamme 
se jäi jatkuvasti paremmin mieleen. Oli mielenkiintoista saada esimakua siitä, millaista kuvauksissa 
tulisi olemaan, kun en saanut olla lähellä näyttelijöitä tai minulla ei ollut suoraa näköyhteyttä heihin 
kuten aikaisemmissa harjoituksissa. 

Katsoin kohtauksia läpi studion monitorista, välillä olin takakontissa, välillä seurasin ikkunoiden läpi 
tai olin ahtautuneena etupenkin jalkatilaan. Tämä siksi, että saisimme mahdollisimman ”aitoja” 
tilanteita kuvasuunnittelua helpottamaan. Olimme myös Jonatanin kanssa käyneet perjantaina läpi, 
minkälaisia kuvia, suuntia ja kompositioita halusimme nyt kunnolla kokeilla. Kahden ensimmäisen 
workshopin aikana oli tullut uusia ajatuksia ja saimme kerrattua ja päivitettyä, mitä kannattaisi vielä 
kokeilla ennen läpimenoa. Jonatan oli jo alusta asti ollut kiinnostunut tutkimaan, miten hän voisi 
löytää erilaisia, mahdollisesti uusia kuvakulmia ja ilmaisutapoja auton kaltaisessa pienessä, klassisessa 
tilassa. Rohkaisin häntä olemaan mahdollisimman ei-konventionaalinen ja menemään kameran 
kanssa sellaisiin paikkoihin, joihin ei yleensä mennä ja rikkomaan kaikkia kuvan rakentamisen 
sääntöjä. Halusin hänen menevän ihan liki näyttelijöitä, ajattelemaan kuvaa kuten olisi itse 
roolihenkilön pään sisällä. 

Jonatania kiinnosti myös, miten tarinassa olisi mahdollista luoda kasvavaa jännitettä kiinnostavalla ja 
vaihtelevalla tavalla, ja miten jännitteen purkamisen voisi ilmaista kuvallisin keinoin. Kuinka kameran 
kautta pystyisi ilmaisemaan mielentilaa, tulkitsemaan henkilöiden sisäistä ahtauden ja menneessä 
olemisen tunnetta. Koska kuvauksissa tulisi olemaan useita kamerapaikkoja, eli paljon rigauksia, niin 
samankaltaisen auton kuin tulevan kuvausauton käyttö oli tässä workshopissa olennaista Jonatanille, 
koska hän pystyi siten laskemaan ja määrittämään paikat etukäteen.
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Nyt kun käsikirjoitus oli valmis ja näyttelijät osasivat tekstiä, minusta tuntui vihdoin siltä, 
että pääsen kunnolla ohjaamaan. Jaoin kohtaukset pienimpiin osioihin ja kävimme niitä 
useaan kertaan läpi. Keskityin roolihenkilöiden keskinäisen kommunikoinnin tapaan, siihen, 
minkä tilan he ottivat itselleen ja kuinka paljon he päästivät toisiaan reviiriensä sisäpuolelle, 
minkälainen heidän fyysinen elekielensä voisi olla ahtaassa autossa ja minkälainen varsinainen 
koreografia tulisi olemaan. Ohjasin näyttelijöiden ilmaisua ja hioin hyvinkin yksityiskohtaisesti 
joitain toimintoja, tunnetiloja ja repliikkejä. Olin nähnyt jo monia hetkiä ja tilanteita, jotka 
tiesin haluavani saada roolihenkilöiltä myös kuvauksissa, siksi vaadin tarkkuutta ja useita 
toistoja, jotta ne olisivat jääneet näyttelijöille muistiin ja alitajuntaan muhimaan ja ehtineet 
syventymään kuvauksia edeltävän tauon aikana. 

Tällainen tiukka, jo valmista muotoa hakeva harjoittelu oli herättänyt näyttelijöissä 
ristiriitaisia tunteita. Huomasin jo harjoituksissa muutamaan otteeseen vastustusta ja 
tunnelma oli ajoittain hieman raskas. Tämä tosin saattoi johtua monestakin syystä, teimme 
pitkiä ja intensiivisiä päiviä elokuvastudion huonossa ilmanlaadussa. Liisa (näyttelijä) kertoi 
myöhemmin, miten häntä aluksi arvelutti tällainen harjoittelu, koska hänellä on vaarana 
mennä ”puihin”, jos häneltä tilataan tunnetta, joka taas tekee ilmaisuun ylimääräisiä 
kierroksia eikä palvele itse tilannetta. Myös toistaminen tuntui alussa vaikealta, vaikka se 
onkin teatterista ihan tuttua. Improvisoidun asian toistossa on kuitenkin monta kerrosta, 
joten sen muistamisessa oli omat haasteensa. Samuli oli taas pelännyt tarkan toistamisen ja 
hiomisen jatkuvan myös kuvauksissa, ja koetti välttää roolinsa yli-harjoittelua. Aistimastani 
vastustuksesta huolimatta jatkoin haluamaani harjoitustapaa, ei vain toimintojen ja 
asioiden juurruttamiseksi vaan myös siksi, että kun näyttelijät joutuivat hetkittäin 
epämukavuusalueilleen, se oli ehdottoman mielenkiintoista ja synnytti roolihenkilöissä juuri 
sellaisia tuntemuksia, joita tarinan edellyttämät tilanteet vaativat. 

Myös Kalle ja Mari pääsivät seuraamaan sunnuntain läpimenoa. Olimme harjoitelleet 
vielä aamupäivällä ja läpimeno alkaisi iltapäivällä. Jonatan kuvaisi sen käsivaralla ja yhdellä 
otolla auton sisältä, jotta saisimme mentyä koko käsikirjoituksen yhtenäisesti läpi. Vaikka 
halusimme kuvata itse elokuvan siten, että kamera olisi suurimmaksi osaksi auton sisällä, 
elokuvassa tulisi olemaan myös ulkoa kuvattavia kuvia. Tähän tarkoitukseen meille riitti 
se, että kamera oli koko ajan auton sisällä. Tuukka oli myös kahden päivän aikana kokeillut 
erilaisia mikrofonien paikkoja sekä autossa että näyttelijöissä. Toisen workshopin aikana 
Marin kanssa oli keskusteltu, että varsinaisissa kuvauksissa kaikille näyttelijöille laitettaisiin 
mikrofonit hiuksien alle piiloon ja läpimenossa Tuukka pystyi kokeilemaan niiden toimivuutta. 
Hän sanoi myöhemmin, että äänitysteknisesti viimeinen workshop autossa oli korvaamaton. 
Ilman tällaisia testejä hän ei olisi uskaltanut lähteä kokeilemaan autossa äänittämistä näin. 
Olin todella yllättynyt siitä, kuinka sujuvasti läpimeno onnistui, näyttelijöillä oli hyvä vauhti ja 
heidän yhteistyönsä pelasi hyvin. Jonatan sai kokonaisuuden kuvattua urheasti ahtaassa tilassa, 
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samassa asennossa 19 minuutin ajan, ja sai todella mielenkiintoisia kuvakulmia kuvasuunnittelua 
ajatellen. 

Kuvausten jälkeen näyttelijät totesivat, miten hyödyllinen ja olennainen viimeinen workshop 
läpimenoineen oli ollut. Liisa kommentoi, kuinka tärkeää heille näyttelijöille oli Marin ja Kallen 
mukaantulo läpimenoon. He olivat ikään kuin yleisöä, joka inspiroi ja antoi pontta tekemiselle, mutta 
kuitenkin oli oman tilan turva auton sisällä, jolloin muut ihmiset myös unohtuivat ja näyttelijä pystyi 
keskittymään työhönsä. 

”Se, että me olimme ennen kuvauksia rullanneet kokonaisuutta useasti läpi, oli ihan 
perkeleen tärkeä, koska silloin se jäi lihasmuistiin. Tietenkin se liittyy myös ajatukseen 
mutta tunnekokemus, se on lihaksessa.”

Marikan mielestä näytteleminen kuvauksissa ei ole koskaan ollut hänelle näin helppoa. 

”Kun sen oli käynyt kertaalleen kokonaisuutena läpi, niin se elävöitti tarinan ja sitten 
kuvauksissa olikin ihan eri tavalla valmistautunut siihen. Sitä oli helppo tehdä koska oli se 
turva ja varmuus.”

Samulille teatterinäytelmän kaltainen läpimeno oli myös hyvä juttu, siitä jäi suurin muistikuva 
kuvauksiin ja antoi varmuutta kuvauksissa. 

”Kun sen oli saanut käydä kesällä niin tarkasti läpi, niin ei tullut sitä tunnetta, joka yleensä 
tulee kuvauksissa kun ei ole mahdollisuutta harjoitella, että ”riittääköhän tämä” tai ”oliko 
tämä liikaa”. 

Hänestä oli myös ihana huomata kuvauksissa, miten workshopeissa ajoittain raskaaksi tuntunut 
toistaminen olikin synnyttänyt ja luonut vahvan molemminpuolisen luottamuksen, jolloin kuvaukset 
sujuivat luontevasti ja olin työhön tyytyväinen. 

Liisa (pukusuunnittelija) ei voinut olla mukana läpimenossa, joten hänelle sen kuvaaminen oli 
ehdottoman tärkeää. Hänelle materiaalien ja värien katsominen kameran läpi auttoi paljon 
lopullisen puvustuksen varmistamisessa. Läpimenon ansiosta hän pystyi etukäteen hahmottamaan, 
mitkä alueet kuvassa tulisivat korostumaan ja varautumaan yksityiskohtiin paremmin. Hänestä 
sekä läpimeno että workshop-jakso auttoivat myös hahmottamaan kokonaisuutta ja miettimään 
roolihahmoja laajemmassa kontekstissa, suhteessa ympäristöönsä, menneisyyteensä, toisiinsa ja 
aikaan, mikä asuissa on merkityksellistä sekä miten ajattomuus näkyy niissä. 

Heidille workshopit valaisivat lavastuksen näkökulmasta sen, miten paljon auton sisä- ja ulkopuolta 
puolta tulisi näkymään. Etenkin läpimeno auttoi hahmottamaan sekä visuaalista että käytännön 
puolta, sitä miten paljon autossa täytyisi olla tilaa, jotta saadaan halutut kuvakulmat sekä sitä, miten 
värivalinnat vaikuttivat tilan tuntuun. Hänestä roolihenkilöiden välinen kontakti oli yksi merkittävimmistä 
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workshopeissa esille tulleista asioista kuten myös se, miten he käyttivät tarpeistoa hyväkseen 
tilanteiden luomisessa. Lavastuksen, eli tämän elokuvan tapauksessa auton verhoilun sekä 
auton lisävarusteiden, tulisi viedä siskokset muistoissa lapsuuteen. En kuitenkaan halunnut, 
että maailma näyttäisi ”retrolta” tai kulahtaneelta, vaan muistot palautuisivat heille pienistä 
yksityiskohdista, vaikkapa materiaalin karheasta tunnusta istuinpenkissä tai autokuskin helmistä 
tehdystä istuinpäällisestä. Sellaisista elementeistä, jotka ovat uusia, mutta kuitenkin ajattomia, 
joita katsoja voi pitää nostalgisina. Nostalginen tunne jatkuu myös ympäröivän maailman 
hahmottamisessa, kun pikkusisko uskoo näkevänsä mummolaan menevän tien.

Kuvasimme vielä pikkusiskon fantasiakuvan siitä, miten hän murskaa jaloillaan isosiskonsa 
pään tämän maatessa lattialla ennen kuin hajaannuimme kukin kesäloman viettoon. Pyysin 
näyttelijöitä kirjoittamaan ylös koreografian ja toiminnot, jotta ne ovat mielessä kun he ryhtyvät 
lähempänä kuvauksia palauttamaan tekstiä mieleen. Sovimme syksylle muutamia puku- ja 
maskikokeilu tapaamisia, mutta muuten näkisimme vasta kolmen ja puolen kuukauden kuluttua, 
mikä tuntui hurjalta ajalta kaiken intensiivisen yhdessäolon jälkeen. Onneksi tulisin näkemään 
muun työryhmän kanssa aikaisemmin, jo elokuun lopussa. 
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workshopeissa esille tulleista asioista kuten myös se, miten he käyttivät tarpeistoa hyväkseen 
tilanteiden luomisessa. Lavastuksen, eli tämän elokuvan tapauksessa auton verhoilun sekä 
auton lisävarusteiden, tulisi viedä siskokset muistoissa lapsuuteen. En kuitenkaan halunnut, 
että maailma näyttäisi ”retrolta” tai kulahtaneelta, vaan muistot palautuisivat heille pienistä 
yksityiskohdista, vaikkapa materiaalin karheasta tunnusta istuinpenkissä tai autokuskin helmistä 
tehdystä istuinpäällisestä. Sellaisista elementeistä, jotka ovat uusia, mutta kuitenkin ajattomia, 
joita katsoja voi pitää nostalgisina. Nostalginen tunne jatkuu myös ympäröivän maailman 
hahmottamisessa, kun pikkusisko uskoo näkevänsä mummolaan menevän tien.

Kuvasimme vielä pikkusiskon fantasiakuvan siitä, miten hän murskaa jaloillaan isosiskonsa 
pään tämän maatessa lattialla ennen kuin hajaannuimme kukin kesäloman viettoon. Pyysin 
näyttelijöitä kirjoittamaan ylös koreografian ja toiminnot, jotta ne ovat mielessä kun he ryhtyvät 
lähempänä kuvauksia palauttamaan tekstiä mieleen. Sovimme syksylle muutamia puku- ja 
maskikokeilu tapaamisia, mutta muuten näkisimme vasta kolmen ja puolen kuukauden kuluttua, 
mikä tuntui hurjalta ajalta kaiken intensiivisen yhdessäolon jälkeen. Onneksi tulisin näkemään 
muun työryhmän kanssa aikaisemmin, jo elokuun lopussa. 

4.5 Workshopeista kuvauksiin (elokuu-marraskuu, 2015)

Käsittelen tässä kappaleessa workshopien ja kuvausten välisen vaiheen tuotannollisesta 
näkökulmasta. Teen sen lyhyesti ja ytimekkäästi, sillä yksityiskohtien sijaan olennaista on, mitä koin 
tämän ajanjakson aikana ja mitä siitä opin. Kuva- ja ohjaussuunnitteluun pureudun seuraavassa 
kappaleessa, jossa käsittelen workshop-jakson vaikutuksia kuvauksiin. 

Elokuun alussa tuottaja palasi ”Bahamalta” ja yritti lähettää ohjaajankin hetkeksi lomalle, siinä 
kuitenkaan onnistumatta. Kuvauksiin oli tässä vaiheessa kolme ja puoli kuukautta ja tekemistä oli vielä 
paljon. Tuotantopuolella jäljellä oli vielä muutama, iso ratkaisematon asia ja varsinaisten kuvausten 
organisoinnin lisäksi paljon pientä säätöä ja käytännön asioiden hoitamista ja järjestämistä. Olin jo 
keväällä tietoinen siitä, että halusin ja tulisin tarvitsemaan syksyllä tuotantopäällikön tai linjatuottajan, 
jonka kanssa olisin voinut jakaa tuotannollista vastuuta ja jolle olisin voinut antaa tuotannollisten 
asioiden organisoimisen ja hoitamisen, jotta olisin voinut enimmäkseen keskittyä kuvasuunnitteluun, 
ohjaustöihin ja suunnitteluun sekä käsikirjoituksen hiomiseen. Olinkin jo keväällä kysynyt useaa 
opiskelijaa mukaan projektiin, mutta kukaan ei ollut pystynyt vielä tuolloin lupaamaan mitään niin 
pitkälle. Ainoana vaihtoehtona oli odottaa syksyn alkuun ja toivoa parasta. Opin kuitenkin, että oli 
virhe jättää tämä asia niin myöhäiseen vaiheeseen. Vaikka sain lopulta ryhmään tuotantopäällikön 
ja kaksi tuotantokoordinaattoria, niin ymmärsin, että heidän olisi pitänyt olla mukana jo paljon 
aikaisemmassa vaiheessa. 

Mitä lähemmäksi kuvauksia etenimme, sitä suuremmaksi stressini määrä kasvoi ja huoli siitä, että 
kaikki tulisi hoidettua ajoissa. Tässä vaiheessa ennen kuvauksia sitä tietenkin huolehtii asioista, on 
etukenossa ja asioiden edellä, mutta stressitasoni oli turhan korkea. En saanut nukuttua ja asiat 
vain pyörivät päässä. Jälkikäteen katsottuna kaikki oli hyvällä mallilla, asiat hyvässä järjestyksessä ja 
tuotanto aikataulussa. Käytännön asioita oli hoidettavana, kuten puuttuvia lupia, joiden päätöksiä 
jouduimme jännittyneinä odottamaan, lopullisen ryhmän varmistumista, tarvitsemamme kameran 
saamista, aikataulujen sumplimista yms., mutta suhteellisen pieniä asioita kuitenkin ja hoidettavissa 
olevia sellaisia. 

Mietin, mikä minua oikeastaan stressasi. Huomasin, että prosessin tässä vaiheessa kaikkien kolmen 
roolin, käsikirjoittajan, ohjaajan ja tuottajan työt sekä henkinen paine korostuivat yhtä aikaa, jolloin 
minun oli mahdotonta jakaa itseäni kolmeen osaan ja jaotella jokaisen roolin tehtävät omiin jaksoihin, 
kuten olin aikaisemmin tehnyt. Alun perin en ollut suunnitellut tätä vaihetta näin. Asioiden vain 
kasautuessa ja joutuessani minusta riippumattomista syistä ahtaalle, huomasin tilanteen vain olevan 
yksinkertaisesti liikaa. Hyvä esimerkki tästä on, kun olimme ajamassa toisen tuotantokoordinaattorin 
kanssa kuvauspaikalle ja valitin hänelle autossa väsymystäni ja jäljellä olevaa työmäärää, niin 
hän kysyi: ”Mitä kaikkea sinulla nyt sitten on vielä tekemistä, eivätkö asiat ole jo suhteellisen 
kunnossa?” Pysähdyin miettimään, mitä sanoisin tai mistä aloittaisin, enkä pystynyt vastaamaan. 
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Jatkuvaa ajatustulvaa ja jokaisen pienenkin asian taukoamatonta miettimistä oli mahdotonta 
verbalisoida. En osannut eritellä tai suoraan ilmaista jotain erityistä, kun kaikkien eri roolien 
asiat pyörivät aivoissani yhtenä isona massana. Kaikessa raskaudessaan tämä ajanjakso 
oli minulle kuitenkin äärimmäisen tärkeä ja hyödyllinen ja opin sen aikana monien uusien 
asioiden lisäksi itsestäni myös erilaisia henkisiä ulottuvuuksia.

Seuraavana on esiteltynä tämän ajanjakson isoimpia työvaiheita minulle ominaisessa 
muodossa, listana. 

ELOKUU
-Viimeisen workshopin materiaalista leikataan raakaversio elokuvasta, joka auttaa jokaista 
osastoa näkemään paremmin, mikä on jo toimivaa ja mille pitää vielä tehdä jotain ja 
valmistella.
-Kuvauspäivien varmistus.
-Toisen tuotantoesittelyn järjestäminen.
-Tuotantoryhmän etsintää: Puuttuu tuotantopäällikkö, tuotantokoordinaattorit, runner10-
tuotantoassistentti, apulaisohjaaja. Osa kameraryhmästä varmistunut, Jonatan hoitaa sitä.
-Lokaatioissa käynti, sopimusten ja aikatauluasioiden sopiminen ja varmistaminen, 
yksityismaiden käyttöluvat.
-Kameran (Arri Alexa Mini) alustava varaus.
-Valoryhmän varmistus.
-Tuotantoryhmän varmistuttua aloitetaan kuvausten suunnittelua ja tehtävien jakoa.

SYYSKUU
-Kuvasuunnittelua Jonatanin kanssa.
-Liikenteenpysäytyslupien anominen ja selvittäminen.
-Kuvausauton mietintää.
-Puvustuksen lopulliset hankinnat.
-Kameran varmistuminen.
-Hemgården-nimisen talon löytö ja varaus (kuvausten ajaksi työryhmälle kuvausten ajaksi).
-Vakuutukset koulun ulkopuolisille.
-Näyttelijöiden maski- ja pukusovituspäivän sopiminen, samoin harjoituspäivä ennen 
kuvauksia.
-Still-kuvaajan varmistuminen.
-Käsikirjoituksen loppuun hiomista.
-Maski- ja kampaussuunnittelua.
-Kameraryhmän täydentyminen.
-Apulaisohjaajan varmistuminen.
-Ohjaussuunnittelua ja kuvaussuunnittelua.

LOKAKUU
-Ohjaussuunnittelua ja kuvausten miettimistä.
-Junaradan turvallisuuden varmistaminen.
-Toisen lokaation eli Ali-Vekkoskentien asukkaille tieto kuvauksista ja mahdollisista haitoista 
liikenteessä.
-Liikenteenpysäytyslupien ja liikenteenpysäyttäjien vakuutuksien varmistuminen.
-Catering-varmistus sekä henkilöt että kuvauspaikan lounaan ravintolalta varmistus.
-Kuvausten logistiikka ja aikatauluttaminen.
10 Runner pitää huolen siitä, että näyttelijät ovat ajallaan kuvauspaikalla ja vie heidät 
kuvausten päätyttyä kotiin.
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-DIT:in varmistuminen.
-Valosuunnittelua valaisijan kanssa.
-Äänitysteknisten asioiden selvittäminen ja lopullisten ratkaisujen päättäminen.
-Kuvasuunnittelu valmiiksi ja sen läpikäyminen leikkaajan kanssa.
-Vuokra-autojen varaus.
-Kuvausauton verhoilukankaan valinta, rekvisiitan hankintaa, lavastusasioiden hankintaa.
-Kuvausauton lopullinen varmistuminen ja lavastuksen toteutus.
-Näyttelijöiden puku ja maskisovitus.
-Lokaatioissa käynti ja lopullinen varmistus kaikesta niissä.
-Valo- ja kamerakaluston viimeistely ja varmistaminen.

MARRASKUU
-Näyttelijöiden harjoitus.
-Viralliset ja lopulliset callsheetit11.
-Kuvausten logistiikkalistat, kuljetusten ja kuskien ja autohakujen sopiminen, ajo-ohjeiden ja muun 
varmistaminen, kaiken viimeistelyn ja hiomisen ja tarkistaminen.
-Lavastus valmistuu.
-Kameratestit.
-Catering-suunnittelu ja tavaroiden hankintaa.
-Kaikkien osastojen kanssa viimeistelyä ja kaiken varmistamista.
-Viimeisten tavaroiden hankinta.
-KUVAUKSET 16.11-19.11.2015!!!

11 Callsheet on kuvauksissa työryhmälle jaettavaa päivittäinen aikataulu, joka sisältää kunkin päivän 
olennaiset ajat, asiat ja informaation. 
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5. AJALLISESTI PITKÄN ENNAKKOTUOTANTOAJAN VAIKUTUS KUVAUKSIIN

Ilman workshop-jaksoa en olisi saanut näin luontevaa ja toimivaa käsikirjoitusta aikaiseksi. 
Hyvin suunnitelluilla ja rajatuilla improvisaatioharjoituksilla syntyi valtavasti käyttökelpoista 
materiaalia. Tällainen intensiivinen ja syvälle asioihin ja tunteisiin pureutuva työskentely 
näyttelijöiden kanssa antoi itsevarmuutta ja luottamusta kuvauksiin. Workshop-jaksosta 
oli näyttelijöille hyötyä ja se auttoi heitä rakentamaan roolihenkilöitään ja maailmaa, jossa 
tarina tapahtuu, vaikkakin uusi ja erilainen tapa tehdä työtä tarkoitti joskus siirtymistä 
epämukavuusalueille. Myös tauko ennen kuvauksia oli kehittänyt sisältöä entisestään. 
Perinpohjainen ja ajallisesti pitkä työskentelyaika muun työryhmän kanssa oli todella tärkeää, 
me löysimme yhteisen tavan kommunikoida ja ymmärsimme ja opimme arvostamaan 
paremmin toistemme tapoja tehdä työtä. Myös rauha ja aika tekivät hyvää suunnittelulle, 
ideoinnille ja kaikille konkreettisille ratkaisuille, joita löysimme pitkin matkaa ja etenkin 
workshopien aikana. Tämä kaikki edesauttoi sitä, että kuvaukset olivat sujuvat ja onnistuneet.

Kuvasuunnittelun alussa syyskuussa huomasimme Jonatanin kanssa, miten valtava vaikutus 
kesällä tehdyllä työllä oli. Olin elokuussa leikannut H-P:n kanssa raakaversion viimeisen 
workshopin materiaalista, jossa oli läpimenon lisäksi myös workshopin aikana löytyneitä 
sellaisia kuvakulmia, kokoja, kompositioita, suuntia ja tunnelmia, joita halusimme kehittää 
eteenpäin. Vaikka meillä oli jo aika selkeä suunnitelma, halusin aloittaa hyvissä ajoin, ja antaa 
tällekin vaiheelle oman rauhan ja aikaa ajatusten syventämiselle. Tilanne oli täydellinen, 
sillä oli helppoa keskustella kuvista, koska olimme kummatkin nähneet ja kokeilleet jo niin 
paljon ja tiesimme mikä toimisi ja mikä ei. Suunnitteluun vaikutti myös se, että tiesimme 
hyvin näyttelijöiden roolihenkilöt ja mihin he pystyivät, miten isoa tai pientä ilmaisua kukin 
näyttelijä käytti missäkin tilanteissa. Siksi pystyimme myös tukemaan haluamaamme ilmaisua 
kuvasuunnittelulla, koska tiesimme, millaiset rajaukset, suunnat, kulmat tai kamerapaikat 
valita, jotta valinnat tukisivat kaikkia osa-alueita ja toisivat hetken tai tunnelman parhaiten 
esille. 

Piirsimme yhdessä storyboardia, mikä oli minulle erittäin tärkeä ja hyödyllinen kokemus. 
Hahmotin kuvat paremmin, kun sain itse piirtää niitä. Raakaversiosta oli iso apu silloin, kun 
emme päässeet yhteisymmärrykseen jostain kuvasta tai osanneet kunnolla kuvailla sitä 
toiselle. Kuvan katsominen oikean esimerkin kautta ja oikeassa kontekstissa helpotti monia 
väärinkäsityksiä ja selkeytti suunnittelua. Jonatan on kuvaillut workshopien vaikutusta 
seuraavasti:

”Kuvasuunnitteluakin oli workshop-työpajojen ansiosta huomattavasti helpompi 
lähteä tekemään. Koska olimme jo nähneet, miten kohtaukset toimivat, 
kuvattu se jo kertaalleen, tiesimme, miten näyttelijät mahdollisesti reagoivat 
toisiinsa, minkälaista heidän ilmaisunsa on, meidän oli helppo rakentaa kuvia, 
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koska tiesimme, että puhuimme aina samasta asiasta. Ja jos emme olleet varmoja, 
pystyimme aina katsomaan läpimenomateriaalin, jonka olimme kuvanneet viimeisessä 
workshopissa. Usein, jos yrittää ajatella etukäteen mielenkiintoisia yksityiskohtia, niin 
niistä tulee helposti osoittelevia, itsestään selviä ja epäaitoja. Se, että olimme nähneet 
jo niin paljon, sellaista joka ei toimisi ja vielä enemmän sellaista, joka toimisi, pystyimme 
olemaan rohkeampia ja suunnittelemaan uskaliaampia kuvia, koska tiesimme mihin 
näyttelijät pystyivät ja miltä toiminnat mahdollisesti näyttäisivät. Tässä elokuvassa 
workshop-työpajojen ja ennakkotyön ansiosta pystyin luottamaan siihen, että kaikki on 
kokeiltu ja voin siten olla varmempi ja luottaa siihen, että kaikki voitava on tehty parhaan 
mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. ”

Hänestä tarinan läpikotainen tunteminen ja sen sisällä oleminen mahdollisti kuvauksissa uusien 
ideoiden ja ajatusten näkemisen. Ilman vankkaa pohjatyötä olisi varmasti ollut vaikeampaa nähdä 
uusien ideoiden mahdollisuutta tai ainakaan osata vastaanottaa niitä. 

”Kuvauksissa pysyimme aikataulussa ja saimme kaiken sen kuvattua mikä pitikin ja vähän 
ylimääräistäkin, eikä ilmennyt mitään hankaluuksia. Kuvat olivat myös hyvin mielessä, 
koska olin ne jo kertaalleen kuvannut viimeisessä workshopissa ja koska olimme tehneet 
niin tarkasti kuvasuunnitelmaa. Tästä oli erityistä apua kun kuvauksissa meinasi tulla 
hätä auringon ruvettua paistamaan, mutta koska me tiesimme ohjaajan kanssa niin 
tarkasti haluamamme kuvat, pystyimme helposti muuttamaan järjestystä. Tässä auttoi 
tietenkin myös hyvin organisoitu tuotanto, ei mennyt aikaa aikataulujen tai käytännön 
asioiden säätämiseen, kaikki alueet olivat hallinnassa ja tukivat toisiaan. Kommunikaatio 
työryhmän kesken oli sujuvaa ja helppoa, koska kaikilla oli selkeä käsitys ja ymmärrys siitä, 
mitä olimme tekemässä. 
Ja alkujännityksestä huolimatta trailer-kuvauksetkin sujuivat ilman minkäänlaista 
ongelmaa.”

Tuukalle workshopien ja läpimenosta leikatun materiaalin työstäminen oli korvaamatonta.

”Ilman varsinaista käsikirjoitusta elokuvaan oli hankalampi päästä mukaan, mutta 
workshopien aikana selvisi sekä elokuva että sen taustatarina. Leikatusta materiaalista oli 
myös mahdollista nähdä käsikirjoituksen toimivuus elokuvana ennen kuvauksia.”

Hän sai suunniteltua ja ratkaistua useimmat äänitystekniset ongelmat workshopien ja 
kuvakäsikirjoituksen ansiosta. Hän pystyi myös hyvin neuvomaan assistentilleen tarkasti, mitä 
kussakin tilanteessa tulisi kuvauksissa tapahtumaan ja mitkä repliikit kannattaisi äänittää 
puomimikrofonilla ja mitkä muulla tavalla. Hän on todennut, ettei rohjennut kokeilla alun perin 
ajattelemiaan ei-konventionaalisia ratkaisuja. Mikäli tilaisuuksia työskennellä tämän kaltaisissa 
prosesseissa tulisi lisää, hänellä olisi uskallusta ottaa enemmän irti niiden suomista mahdollisuuksista. 

Liisalla (pukusuunnittelija) oli kuvausten alettua varma ja luottavainen olo. Hän tiesi, että jokaisella 
roolihenkilöllä oli juuri hänelle sopiva ja oikea vaatetus ja ulkoinen habitus. Kuvakäsikirjoitus oli 
kuvauksissa todella tärkeä työkalu, koska hän pystyi hahmottamaan kuvat paremmin ja siten 
seuraamaan puvustuksen suhteen jatkuvuutta. 
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Heidi koki puolestaan lavastuksen suhteen varmuutta, koska oli saanut suunnitella ja sitten 
myöskin työstää autoa hyvissä ajoin. Hänestä tuntui kerrankin siltä, että oli jopa liian ajoissa 
valmis. 

Marikan mielestä tässä prosessissa ja työskentelytavassa oli suuri ero hänen aikaisempiin 
elokuva- ja televisiotyökokemuksiinsa. Hänestä näissä kuvauksissa oli täysin turvallinen ja 
varma olo. 

”Niin usein kuvauksissa tulee vaan paikalle, usein täysin ilman mitään harjoituksia 
takana. Itse olet opiskellut tekstin ja kohtaat sitten muut ensimmäistä kertaa 
kuvauspaikalla. Se on silloin niin paljon enemmän sattuman varaan jäävää ja 
valtavan ohjaajakeskeistä. Vaikka sinäkin olit tässä tosi tiukka ja tiesit mitä halusit, 
niin luottamus oli 100-prosenttista, koska me olimme yhdessä rakentaneet ja 
harjoitelleet se etukäteen. Ei tarvinnut kyseenalaistaa mitään eikä pelottanut, niin 
kuin kuvauksissa yleensä aina pelottaa, että olenko tarpeeksi hyvä tai, että riitänkö 
minä nyt, sellaista ei ollut tässä, oli täysin turvallinen olo. Ja turvallisuuden tunne, 
se liittyy nimenomaan siihen, että on pohja omalle roolihenkilölle. Että vaikka 
joutuisikin tekemään nopeita valintoja niin voi olla varma siitä, että ne ovat oikeita 
ja ne tulevat roolihenkilön maailmasta ja tavasta ajatella, eikä omista tai ohjaajan 
paniikkiratkaisuista. Koska ilman sisäistämistä ja harjoitusta se on vähän kuin 
hengittäisi pelkkää pintahengitystä eikä vedä keuhkoja koskaan täyteen ilmaa. Kyllä 
se rooli pitää minusta juurruttaa niin, että se on orgaaninen. Silloin sillä on hyvät ja 
vahvat juuret ja silloin sitä pystyy hallitsemaan kokonaisvaltaisesti ja puolustamaan 
miten vain.” 

Kolmen ja puolen kuukauden väli workshopeista kuvauksiin oli myös kaikkien näyttelijöiden 
mielestä hyvä asia. Aika oli syventänyt roolihenkilöitä ja antanut niille ja sisällölle lihaa luiden 
ympärille, vienyt sitä alitajunnassa paljon eteenpäin. Marikan mielestä heinäkuun helteisistä 
viikonlopuista marraskuun pimeisiin päiviin tuntui olevan kokonainen maailma välissä, mikä 
oli tehnyt hänelle vain hyvää. Moni asia oli loksahtanut luontevasti paikoilleen ja kesällä vielä 
tuoreet löydöt ja havainnot olivat selkiytyneet ja muuttuneet oikeiksi ja loogisiksi. Samulista 
tuntui kuvauksiin tultaessa kuin hän olisi tullut ensi-iltaan, koska olimme kuvanneet läpimenon 
kesällä, hänestä tuntui kuin elokuva olisi jo kertaalleen kuvattu. 

”Oli jälleennäkemisen riemun lisäksi myös nautinnollista, kun kaikki se 
workshopeissa tehty työ tuntui vahvasti omassa tekemisessä ja se kelpasi sinulle 
ja olit tyytyväinen. Luottamus kuvauksissa tuntui hyvältä, eikä sellaista olisi voinut 
muuten syntyäkään kuin niillä workshopeilla… Se kun harvoin on kuvauksissa aikaa, 
niin ei näissäkään kuvauksissa erityisemmin otettu erillistä aikaa näyttelijäntyöhön, 
koska siihen ei ollut tarvetta kaiken ennakkotyön takia. Tämä vahvisti vain sen 
tunteen siitä, miten typerää se on kun ei ole aikaa harjoitella enemmän. Prosessi 
rohkaisi myös luottamaan omaan intuitiiviseen ajatteluun siinä, että ensimmäiset 
ajatukset ovat usein lopulta ne oikeat. Mutta miten tärkeää on harjoitella 
ja kokeilla kaikkia eri vaihtoehtoja, käydä koko kierros läpi, käydä se kaari ja 
ymmärtää, että oli aluksi oikeilla jäljillä. Ilman tätä mahdollisuutta roolityö jää aina 
vähän vajaaksi ja epävarmaksi.”
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Liisan (näyttelijä) mielestä kuvauksissa näkyi ja tuntui hyvinkin selkeästi ennakkotyö. Hänen mielestä 
tällainen työskentelytapa hälventää näyttelijän omia defenssejä12, jotka asettavat estoja tekemiselle 
ja sille, mitä itsestään suostuu näyttämään ja antamaan. Tällaisessa prosessissa ja harjoitustavassa 
saa myös luotua kunnon kontaktin vastanäyttelijään. Vaikka kuka tulisi vastaan tai mitä tahansa 
väliin, reitit vastanäyttelijään ovat olemassa ja on mahdollista unohtaa näyttelemiskäyttäytyminen ja 
suostua olemaan läsnä ja auki. 

”Se, että minulla oli kuvauksissa niin paljon enemmän tietoa roolihenkilöstäni, 
minulla oli turva, paljon isompi kuin mitä yleensä on, että vaikka kerrokset olivat tässä 
monimutkaiset, niin tiesin ja olin varma siitä kaikesta. En osaa sitä älyllisesti erotella, 
mutta se mitä minussa tapahtui ihmisenä ja minun olemiseni siellä kuvauksissa, niin 
minulla oli sellainen olo, että olin oikeassa paikassa, että minun ei tarvitse keskittyä 
mihinkään muuhun, minulla oli kannateltu olo. Se on ehkä iso sana se rakastettu, mutta 
se liittyy niin siihen ohjaajan ja näyttelijän yhteistyöhön, että minulla on sellainen olo, 
että minä olen oikea henkilö tähän rooliin. Minun ei tarvitse kyseenalaistaa syvempää 
omaa olemistani, vaan se mitä minä teen riittää ja on ok. Ja näyttelijälle kokemus 
kannateltuna olemisesta on ihan hirveän tärkeää. Koko tämä kokonaisuus, että meillä 
oli sellainen ennakkotyö, minulla oli tietoa ja se oli yhteistyötä, minut oli otettu mukaan 
ja tiesin syvällä sisimmässäni, että tässä ei voisi olla kukaan muu kuin minä, minun ei 
tarvitse epäillä ja sehän on näyttelijän traumakohta se itsensä epäileminen ja pelko. 
Mutta kun saa olla alusta asti mukana työstämässä roolihenkilöäni, niin se tuo siihen 
ainutkertaisuuden kokemuksen, että minä en ole korvattavissa, se on vain minun roolini, 
se olen minä.”

Kysyessäni vielä näyttelijöiltä, mikä heistä oli mieleenpainuvinta ja arvokkainta koko prosessissa, 
he vastasivat yksimielisesti, että workshop-jakson intensiivisyyden ja yhteistyön myötä syntynyt 
luottamus oli arvokkainta. Heistä oli ihanaa ja täysin luontevaa ja itsestään selvää, että koko työryhmä 
oli workshopeissa mukana. Tämä vain kasvatti luottamusta ja yhteisen kielen löytämistä ja helpotti 
lopulta kuvausten sujuvuutta. Oli tärkeää, että ei ollut eri ryhmittymiä, vaan että kaikki tekivät tätä 
samaa elokuvaa yhdessä. Liisa kommentoi asiaa seuraavasti:

”Minkä minä koen tässä prosessissa kallisarvoisimmaksi, on se, että sinä olet todella 
ohjannut näyttelijöitä. Olet toki tehnyt myös paljon muuta, mutta olet ohjannut 
näyttelijää ja jos ohjaajana jätät sen ohjaamisen ja keskittymisen ja suostumisen pois, jos 
pelkäät näyttelijää, niin voisit yhtä hyvin tehdä eläindokumentteja. Ohjaaja on ryhmän 
johtaja ja hänen on saatava luottamus ryhmäänsä, eikä hän saavuta sitä, jos hän pelkää. 
Olen vakuuttunut siitä, että luottamus syntyy kun uskaltaa jakaa ja suostuu olemaan 
dialogissa samalla tasolla, eikä nosta itseänsä yhtään sen yläpuolelle. Tietenkin ohjaajalla 
on oltava oma näkemys ja omat rajansa, mutta kun hän suostuu ottamaan muilta 
vastaan, avaa mahdollisuuden keskustelulle niin siitä syntyy se luottamus. Koska jos 
pelkää ihmiskontakteja, niin se kyllä näkyy siinä työssä. Ihmiset katoavat käsistä ja vaikka 
kuinka yrittää sitä pelkoa piilottaa jonkun ylästatuksen tai välinpitämättömyyden alle, niin 
ihmiset kyllä vaistoavat pelon, että siellä alla on jotain. Ohjaaminen on vuorovaikutuslaji 
ja sen puuttuminen näkyy aina lopputuloksessa.”

12 Defenssi tarkoittaa puolustusmekanismia.
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Marikan mielestä luottamus ja pelosta pääseminen ovat edellytyksiä hyvälle lopputulokselle. 
Hänestä ne ovat myös edellytys ihmisyydelle ja kaikelle olemiselle ja siksi hänestä on 
käsittämätöntä, miten elokuvataiteen ympärille on muodostunut oikeutus perustella 
luottamuksen puutetta, pelkoa ja laiskuutta rahan ja ajan puutteella. 

”Olen oppinut tämän prosessin aikana paljon siitä, millä tavalla haluan tästä 
eteenpäin työskennellä. Että on olemassa mahdollisuus tehdä näin, jota en 
aikaisemmin tiennyt olevan. Että voi saada niin paljon ja että on niin hirveän paljon 
parempi olo itsensä ja muiden näyttelijöiden kanssa. No, luottamus on se avainsana. 
Osaan tämän jälkeen vaatia itseltäni enemmän ja vaikka se onkin vaikeaa, niin yritän 
vaatia sitä myös muilta.”
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6. YHTEENVETO

Tämän prosessin yksityiskohtainen läpikäyminen uudelleen näin kirjallisesti on ollut myös ensisijaisen 
tärkeää kehittymiselleni ja oppimiselleni prosessin käsikirjoittaja-tuottaja-ohjaajana. Se, että olen 
elänyt uudestaan jokaisen hetken puolentoista vuoden takaisesta idean keksimisestä tähän päivään 
ja joutunut sen perusteellisesti ajattelemaan ja kirjoittamaan lukijalle ymmärrettävään muotoon, 
on syventänyt ja jalostanut monia prosessin aikana läpikäymiäni kokemuksia ja oivalluksia. Vaikka 
olin pitänyt työpäiväkirjaa läpi prosessin ja minulla oli muistiinpanot kaikista eri vaiheista, prosessin 
aukikirjoittaminen pienen etäisyyden päästä on auttanut minua näkemään asioita paremmin ja 
jäsentämään sitä kokonaisuutena. 

Ennakkotuotantoaika päättyi marraskuun 16. päivänä 2015, kuvausten alettua. Olimme tähän 
mennessä saaneet tuotantoryhmän kanssa kaiken hoidettua ja pystyin luottamaan siihen, että he 
olisivat pääasiallisessa vastuussa ja hoitaisivat käytännön asioiden sujuvuuden. Sain keskittyä täysillä 
ohjaamiseen ja sisällön tuottamiseen. 

Kuvaukset sujuivat kuin rasvattu, saimme kaiken haluamamme kuvattua ja joskus vielä ylimääräistäkin 
ja olimme silti aikataulusta edellä jokaisena päivänä. Kaikki työryhmän jäsenet olivat ajan tasalla 
ja tiesivät tarkalleen, mitä piti tehdä ja milloin. Edes sään oikkuilu ei horjauttanut meitä, koska 
olimme hyvin varautuneita kaikkeen mahdolliseen. Kuvausolosuhteet ja työajat oli tehty työryhmän 
jaksamista ja työmotivaatiota ajatellen, aikataulut oli laadittu tarkasti ja niissä pysyttiin, työryhmän 
kesken oli hyvä luottamus ja kommunikaatio, joka taas kannusti luovuuteen ja omien rajojen 
kokeilemiseen pelottomassa ja kaikkia kunnioittavassa ilmapiirissä. Voin täysin sydämin sanoa, 
että nämä neljä päivää olivat elämäni nautinnollisimmat. Sain kokea asioiden ja osien loksahtavan 
paikoilleen ja heräävän henkiin. Tunne oli samanlainen kuin olisin rakastunut, vatsassa oli 
perhosia ja hymyilytti koko ajan. Näyttelijät olivat huikeita ja he ylsivät mielettömiin suorituksiin ja 
käsikirjoituksen luontevuus ja roolihenkilöiden kokonaisvaltainen läsnäolo sai tarinan elämään. Oli 
siis hienoa nähdä ja kokea, miten pitkän ja ajoittain hyvinkin raskaan ennakkotyön merkityksen pystyi 
aistimaan kaikessa.

Kuvausten jälkeinen jälkituotantovaihe aloitettiin vasta tämän vuoden (2016) alussa. Oli hyvä saada 
pieni tauko kuvausten ja leikkaamisen välille. Kun sitten aloitimme, olikin helppoa käydä materiaalit 
läpi ja valita parhaimmat päältä. Saimme hyvin nopeasti leikattua ensimmäisen version, jota 
ryhdyimme sitten hiomaan. Olen vakuuttunut, että ennakkotuotantoajan perusteellinen työ auttoi 
myös siinä, ettei kuvattua materiaalia ollut liikaa. Koska tiesin näyttelijöiden rajat ja sen, mitä halusin 
roolihenkilöiden ilmaisevan, minulla ei ollut tarvetta ylimääräisille otoille, useimmiten sain haluamani 
toisella tai kolmannella otolla. Poistimme osan tarinan alusta, joka nyt leikkauspöydällä näyttikin 
yhtäkkiä vievän tarinaa väärään suuntaan ja sen ratkaistuamme saimme myös lopullisen version 
valmiiksi eli kuvan lukittua hyvissä ajoin. 
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Tuotannollisesta näkökulmasta uskon, että ajallisesti pitkä ennakkotuotantoaika workshop-
jaksoineen hyödyttäisi elokuvan rahoituksen hankkimista ja elokuvan markkinointia, mikä 
taas vuorostaan hyödyttäisi sen levittämistä. Workshop-jakson aikana syntyy konkreettista 
materiaalia, jolla vakuuttaa rahoittajat käsikirjoitusidean toimivuudesta, näyttelijävalinnoista 
ja varsinaisen elokuvan syntymisestä. Workshopeista syntynyt materiaali edesauttaisi taas 
markkinointivastaavien työtä markkinointistrategioiden kehittämisessä potentiaalisille 
yhteistyökumppaneille sekä osoittamaan levittäjille, myyntiyhtiöille, elokuvateattereille, 
televisiokanaville jne. tulevan elokuvan luonnetta ja mahdollisuuksia.

Käsikirjoittajana koin, että tällainen erilainen tapa työstää käsikirjoitusta synnyttää valtavasti 
materiaalia ja mahdollisuuksia. Sain valita workshopien synnyttämästä runsaasta valikoimasta 
ne osat ja palat, jotka kertovat parhaiten haluamani tarinan ja yhdistää niitä kirjoittamaani 
lopulliseen käsikirjoitukseen. Dialogi ja replikointi ovat roolihenkilöistä itsestään lähtevää, 
jolloin ne ovat luontevia, oikeita ja lähtöisin tarinan maailmasta. 

Ohjaajana olen Mike Leigh’n kanssa samaa mieltä, että tällaisen prosessin toteuttajalta työ 
vaatii äärimmäistä omistautumista ja paneutumista, valtavaa halua tehdä työtä antaumuksella 
ja uskaliaasti, heittäytymällä epämukavuusalueelle ja alussa jopa hyvinkin epävarmalta 
tuntuvalle matkalle. Prosessi vaatii pitkiä, intensiivisiä ja välillä hyvin raskaita päiviä ja 
ajanjaksoja, oma-aloitteista ja itsevarmaa otetta omaan työhönsä, halua venyttää itsensä 
sekä luovasti että välillä myös fyysisestikin omien rajojensa ulkopuolelle, avarakatseisuutta, 
estottomuutta, rohkeutta, keskittymistä, virheiden hyväksymistä, epävarmuuden sietämistä 
ja valtavasti huumorintajua. Vaikka olen monessa muussakin asiassa Leigh’n kanssa samaa 
mieltä ja toteutin paljon hänen kehittämäänsä metodia omassa työssäni, koen silti löytäneeni 
omanlaiseni metodin ja tavan työskennellä. 

Yksi iso ero Leigh’n ja minun työskentelytavoissa on se, että hän työskentelee pitkään 
pelkästään näyttelijöiden kanssa ja vasta oikeastaan kuvauksissa tuo koko työryhmän yhteen. 
Toki koko työryhmä on ennestään tuttu ja he tietävät, mistä on kyse ja minkälaista elokuvaa 
ollaan tekemässä, mutta mitään kovin tarkkaa ennakkosuunnittelua Leigh ei tee, esimerkiksi 
kuvakäsikirjoitusta kuvaajan kanssa. He keskustelevat kuvauksissa ja päättävät siellä yhdessä 
valaisusta ja kamerapaikoista. Koska Leigh harjoittelee oikeissa lokaatioissa, hän on pystynyt 
harjoituskuukausien aikana näkemään ja varmistumaan parhaista kuvauskulmista, kuvakoista, 
valosta, milloin kuvataan mitäkin vuorokauden aikaa yms. Kuvauksissa työryhmä vielä jakaa 
ajatuksiaan, mielipiteitään ja päättää tarkasti jäsennellyn ja harjoitellun roolihenkilökirjon 
ympärille pala palalta kuvattavan materiaalin.
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Minä halusin tehdä eri tavalla. Halusin kokeilla mitä hyvää seuraisi, kun alusta asti koko työryhmä 
harjoittelisi yhdessä ja tutustuisi toisiinsa. Koin ehdottoman tärkeäksi heti alusta rakentaa luottamus 
ja yhteinen kieli kaikkien välille ja antaa kaikille mahdollisuus syventää ja tutkia keinot parhaimman 
lopputuloksen löytämiseksi. 

Toinen ero on käsikirjoituksessa. Leigh’lla ei ole välttämättä sanasta sanaan kirjoitettua käsikirjoitusta 
kuvauksiin mentäessä, ainoastaan viitteitä, suuntia ja runkoa tilanteista ja kohtauksista, jotka hän 
sitten paikan päällä ohjaa tarkasti harjoitusajalta pohjautuvien tilanteiden ja hetkien pohjalta, jotka 
hänellä on järjestyksessä päässään ja uskoisin myös jossain muodossa ylhäällä itsellään. Halusin 
workshopien jälkeen käsikirjoituksen, joka on sellaisessa muodossa, jonka näyttelijät voivat opetella 
ulkoa sanasta sanaan. Koska työskentelin tällä tavalla ensimmäistä kertaa, enkä siis voinut ollut 
aivan varma oman metodini ja työskentelytapani toimivuudesta, koin sen intuitiivisesti parhaaksi 
vaihtoehdoksi. Jälkikäteen voin todeta tämän olleen oikea päätös. Koska sain käsikirjoituksen 
kirjoitettua jo ensimmäisen workshopin jälkeen ja näyttelijät pystyivät sitä opettelemaan jo 
läpimenoa varten, niin sen nähtyäni pystyin vakuuttumaan käsikirjoituksen toimivuudesta. Tilanteet 
ja repliikit muodostivat eheän ja uskottavan kokonaisuuden ja tiesin, että en tulisi enää tekemään 
paljoakaan muutoksia käsikirjoitukseen ennen kuvauksia. 

Minulle on ollut puhtaasti hyötyä ajallisesti pitkästä ennakkotuotantoajasta ja workshopeista, olen 
oppinut ihan valtavasti elokuvantekemisestä, ihmisistä ja itsestäni tämän viimeisen puolentoista 
vuoden aikana. Tiedän nyt paljon enemmän tällaisen prosessin liikkeelle panemisesta ja sen 
hallitsemisesta, kuin mitä tiesin lähtiessäni siihen, ja osaan ensi kerralla varautua ja tehdä monia 
asioita paremmin ja toimivammin. Uskon myös, että tällaisen prosessin vaikutus näkyy ja tuntuu 
myöskin lopullisessa elokuvassa. Tällä hetkellä Syntymävika-elokuvalle tehdään äänitöitä ja sen ensi-
ilta on noin kuukauden kuluttua. Elokuva ei ole vielä valmis, mutta pystyn silti sanomaan, että olen 
siihen jo tässä vaiheessa erittäin tyytyväinen. 

En keksi muita ongelmia tämän prosessin ajalta kuin ylimääräisen stressin workshopien ja kuvausten 
välisellä ajalla. Seuraavissa projekteissani osaan varautua ajoissa ja välttyä siltä. 

Minulle tällainen kolmoisroolissa työskentely tuntuu perustellulta ja hyvältä. Koen, että näin asiat 
kulkevat sovussa ja omilla radoillaan ja niiden työstämistä pystyy helposti ja selkeästi toteuttamaan. 
Kun asioita varmistaa ja hoitaa ajoissa ja tarkasti, ne eivät mene päällekkäin tai aiheuta kaaosta. En 
väitä, että tällainen prosessi, jossa on ajallisesti pitkä ennakkotuotantoaika, vaatisi kolmoisroolityön 
keskittämistä yhdelle henkilölle kuten minä tein. Se on minun tapani tehdä ja se toimii minulle.

Tulen ehdottomasti pyrkimään siihen, että tulevaisuudessa saan varmistettua tuotannoilleni ajallisesti 
pitkän ennakkotuotantoajan. Pyrin siihen, että meillä työryhmänä on mahdollisuus inspiroivaan 
ja keskittyneeseen työilmapiiriin, jossa me voimme toteuttaa itseämme parhaalla mahdollisella 
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tavalla eikä vain yrittää hikipäissämme suoriutua tehtävistämme. Voin vakuuttaa, että jos 
suostuu kaikkeen edellä mainittuun ja antautuu tällaiselle prosessille, niin kaikki on todellakin 
kokemisen arvoista. 

Olen etuoikeutettu kun olen saanut mahdollisuuden kokea tällaisen sanoinkuvaamattoman 
hienon prosessin. Olen onnellinen siitä, että olen innoittajani ja esikuvani tapaan löytänyt 
itselleni sopivan, minun näköisen ja tuntuisen, inspiroivan ja varmasti minua alati haastavan 
tavan tehdä elokuvaa. Erityisen iloiseksi minut tekee se, että olen keksinyt keinon yhdistää 
vanhaa tietoani ja kokemustani uuteen oppimaani siten, että siitä on hyötyä ja iloa muillekin 
kuin minulle. Että osaan tehdä eri tavalla ja hakea ratkaisuja minua vaivaaviin asioihin ja 
ongelmiin. Että ratkaisuja löytyy. Että mikään ei ole pysyvää. Että useammat asiat voi muuttaa 
ja ne pitääkin muuttaa itselle sopiviksi. Että olen se, joka oikeasti voi muuttaa asioita, jos vain 
haluan. 
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